
Regulamin konkursu
„SKRZYDLATA STOŁÓWKA”

§ 1

Celem konkursu jest:
- pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci oraz ich technicznych i konstrukcyjnych 
zdolności;
- poszerzanie wiedzy dotyczącej przyrody;
- promowanie roli człowieka jako części świata przyrody odpowiedzialnego za ten świat i 
pozytywnie w nim funkcjonującego. 

§ 2

1. Organizatorem Konkursu jest firma AwAdOn Tomasz Krawczyk, z siedzibą w Łodzi, 
przy ul. Młynarskiej 77;

2. Konkurs skierowany jest do uczniów łódzkich szkół podstawowych;

3. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie (narysowanie) przez uczestników 
konkursu wyjątkowego, oryginalnego karmnika dla ptaków, przy jednoczesnym 
zachowaniu jego funkcjonalności i podstawowego zadania – całorocznego 
dokarmiania ptaków.

4. Prace konkursowe w postaci rysunków wykonanych dowolną techniką można 
zgłaszać indywidualnie lub grupowo. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

6. Prace konkursowe są pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i 
nieprezentowanymi na innych konkursach. 

7. Konkurs jest jednoetapowy. 
8. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

9. Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje uprawniony przedstawiciel szkoły 
podstawowej lub rodzic/opiekun uczestnika konkursu na podstawie „Formularza 
zgłoszeniowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

10. Przesłanie do Organizatora podpisanego „Formularza zgłoszeniowego” jest 
równoznaczne 
z akceptacją regulaminu konkursu.

11. Kontakt w sprawie konkursu: Kama Krawczyk, przedstawiciel firmy AwAdOn 
(kama@awadon.eu, tel. 694-222-007).

12. Format zgłaszanej pracy plastycznej nie może być większy niż A4 (297 × 210 mm). 

13. Na odwrocie pracy powinno znajdować się imię i nazwisko autora.

14. Do pracy należy dołączyć załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, podpisany przez 
rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika konkursu. Prace nadesłane bez 
wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 nie będą brały udziału w konkursie.

15. Prace wraz załącznikami należy nadsyłać na adres AwAdOn Tomasz Krawczyk, 91-
843 Łódź, ul. Młynarska 77 z dopiskiem „Konkurs” do dnia 7 lutego 2014 r. (decyduje 
data stempla pocztowego).
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16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: 
a) używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do 
rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM); 
b) wprowadzania do pamięci komputera; 
c) wykorzystywania prac podczas prezentacji publicznych.
17. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

§ 3.
1. Oceny nadesłanych prac dokonuje Jury Konkursu. 
2. Jury Konkursu będzie składać się z 5 członków, w tym: 
- Tomasz Krawczyk, organizator konkursu, przewodniczący Jury
- Włodzisław Kuzitowicz, portal Obserwatoriumedukacji.pl, członek Jury
- Izabela i Jacek Zawadzcy, firma Staldrog, członkowie Jury
- Agnieszka Iwaszkiewicz, fundacja Etnoinspiracje, członek Jury
3. Jury, powołane przez Organizatora Konkursu, dokona oceny przesłanych prac 
konkursowych stosując następujące kryteria:

a. przyjazność dla ptaków i środowiska;
b. technika i możliwość wykonania;
c. walory estetyczne.

§ 4.
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 lutego 2014r.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej firmy: www.awadon.eu 
oraz na fan page’u: firmowym na portalu Facebook. 
3. Decyzja Jury jest niepodważalna i nie można się od niej odwołać. 
3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu drogą mailową 
(informacja zostanie przesłana na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym). 
4. Nagrody konkursowe zostaną przekazane osobiście lub przesłane na wskazany przez 
zwycięzców konkursu adres.
5. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej organizatora 
konkursu oraz partnerów, a także wystawione w siedzibie firmy organizatora konkursu w 
postaci wystawy.
6. Po rozstrzygnięciu konkursu, wszystkie nadesłane prace mogą zostać wykupione poprzez 
przekazanie dobrowolnej kwoty na dowolnie wybraną organizację zajmującą się ochroną 
przyrody. Po przedstawieniu organizatorowi konkursu dowodu przekazania datku, wykupiona 
praca zostanie oprawiona i przekazana osobie, która ją wykupiła. 

§ 5.
1. Nagrodami w konkursie będą:

a. I miejsce – karmnik wykonany na podstawie nagrodzonego projektu/rysunku oraz 5 
kg ziarna dla ptaków;

b. II miejsce – 2 kg ziarna dla ptaków oraz upominki od sponsora;
c. III miejsce – upominki od sponsora;

2. Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowe nagrody za prace wyróżnione. 



Załącznik 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU „SKRZYDLATA STOŁÓWKA”

Organizator: AwAdOn Tomasz Krawczyk

Imię i nazwisko 
uczestnika:.........................................................................................................

Data urodzenia uczestnika: ..........................................

Adres: ........................................................................................................................................
.

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego............................................................................

e-mail:......................................................................................................................

tel.:..........................................................................................

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika 
samodzielnie i jest on jej jedynym autorem.

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział w 
konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Firmę AwAdOn Tomasz Krawczyk moich danych 
osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy, w 
zakresie określonym w Regulaminie konkursu.

Data i podpis opiekuna prawnego

.....................................


