
KONKURS PLASTYCZNY „Chemia w rolnictwie”  
 VIII edycja

REGULAMIN

Organizatorem konkursu plastycznego „Chemia w rolnictwie” zwanego dalej ”konkursem” jest Grupa Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 
Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębior-
ców KRS pod numerem  0000015501, kapitał zakładowy i wpłacony: 750.000.000,00 zł, NIP: 851-02-05-573, REGON: 
810822270 zwana dalej „Organizatorem” lun Grupą Azoty”. 

Celem konkursu jest:

¬ poszerzenie znajomości branży w jakiej działa Grupa Azoty wśród dzieci ze środowisk wiejskich;
¬ uświadomienie uczniom związku produktów wytwarzanych przez Grupę Azoty z ich codziennym życiem;
¬ wzmocnienie wizerunku Grupy Azoty oraz budowanie poczucia, że jej obecność stanowi istotną wartość dla otoczenia;
¬ umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu;
¬ pozyskanie materiału do wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji związanych z działalnością Grupy Azoty. 

Przedmiot i warunki konkursu

1. Konkurs skierowany jest do wiejskich szkół podstawowych na terenie Polski i obejmuje uczniów klas 1 – 3.

2.  Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nie przekraczającej formatu A3, dwuwymiarowej 
(płaskiej), dowolną techniką plastyczną.

3. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia i kończy w dniu jego rozstrzygnięcia, tj. 28.11.2016r. 

4.    Tematyka pracy musi dotyczyć działalności Grupy Azoty, wytwarzanych przez nią produktów oraz ich stosowania 
w rolnictwie.

5. Chęć udziału w konkursie szkoła deklaruje Autoryzowanemu Dystrybutorowi spółki Grupy Azoty.

6.  Zgłoszenie do konkursu przesyła do Grupy Azoty tylko i wyłącznie Dystrybutor, który polecił szkole udział 
w konkursie.

7.  Autoryzowany Dystrybutor zobowiązuje się przekazać szkołom Regulamin Konkursu; ponadto Regulamin 
dostępny jest na stronie internetowej www.grupaki.pl.

8.  Autoryzowany Dystrybutor powinien zgłosić do udziału w konkursie 2 szkoły, a następnie zadbać o skuteczne 
przesłanie prac przez te szkoły do Organizatora konkursu w ustalonym w terminie.

9.  Zgłoszenia należy przesłać do dnia 30 września 2016r. na adres Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 
Dział Marketingu, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police z dopiskiem „Chemia w Rolnictwie” 
bądź e-mail: marketing.zchpolice@grupaazoty.com według załączonego wzoru zgłoszenia ( załącznik nr 1).

10.  Każda zgłoszona szkoła przesyła maksymalnie sześć prac na adres pocztowy podany w punkcie 9 Regulaminu 
w terminie do dnia 31 października 2016 roku. 

11.  Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 
nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem 
deklaracji o tych faktach.

12.  Prace grupowe oraz niewykonane przez dzieci nie będą brały udziału w konkursie.

13.  Prace należy opatrzyć metryczką na odwrocie pracy, zawierającą: imię, nazwisko i wiek autora, klasa, adres 
i telefon placówki/szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna plastycznego (wzór stanowi załącznik nr 2). 



Prace bez prawidłowo wypełnionych załączników nie będą brały udziału w konkursie. Nadesłanie prac plastycznych 
wraz z załącznikiem nr 2, 3 jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich 
na rzecz Organizatora, na następujących polach eksploatacji:

¬   utrwalania oraz zwielokrotniania dowolną techniką w tym techniką drukarską  reprograficzną, zapisu magnetycznego, 
techniką cyfrową, wykonywania odbitek itd. (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku);
¬   wprowadzania do obrotu utworu oraz materialnych nośników, na których utwór utrwalono; 
¬   użyczenia i/lub najmu;
¬   wszelkich form publicznego udostępniania, a w szczególności wystawiania; 
¬   wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; 
¬   publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych);
¬   dokonywania adaptacji, zmian i/lub przeróbek utworu a także rozporządzania oraz korzystania z powstałych 

w ten sposób utworów zależnych na polach eksploatacji wymienionych w Oświadczeniu;
¬   upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie określonym powyżej

Jednocześnie z przejściem praw autorskich, w związku z celem konkursu następuje nieodpłatne przeniesienie na Organi-
zatora własności przedmiotu materialnego, w którym utrwalono prace konkursowe.

14.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, ponadto po-
przez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opubliko-
wanie jego nazwiska w informacjach prasowych dotyczących konkursu.

15. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. 

16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

17. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

18. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28  listopada 2016r.

Zasady przyznawania nagród  

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

2. Komisję powołuje Organizator.

3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum cztery, przyznając nagrodę zwycięzcom.

5.  O przyznaniu nagrody dla szkoły zadecyduje największa liczba punktów uzyskanych wg zasady, że praca zwycięska 
zdobywa najwięcej punktów, a każda kolejna o jeden punkt mniej, przy czym ostatnia nagrodzona uzyska 1 punkt.

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie oraz pisemnie.

8.  Nagrodą główną w konkursie za zajęcie pierwszego miejsca jest darowizna na cele dydaktyczne w kwocie 5 000 PLN 
przyznana na rzecz zwycięskiej szkoły. I tak odpowiednio: drugie miejsce – 3 000 PLN, trzecie miejsce – 2 000 PLN. 

9. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe (w tym artykuły szkolne).

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych zarówno dla szkół, 
jak i indywidualnych uczestników konkursu. 

11.  Warunkiem ostatecznego przyznania nagród jest przedstawienie przez osoby, które zostaną wyłonione 
jako zwycięzcy pisemnego oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na Organizatora konkursu.

12. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w stosowym czasie.

13. Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Organizatora.

14. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu.



Postanowienia końcowe

1.  Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania 
przyczyny. 

2.  O wszelkich zmianach Uczestnicy konkursu będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem drogą elektroniczną 
na podany adres e-mail w zgłoszeniu lub telefonicznie.

Osoby do kontaktu:

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

Adres mailowy: nawozy@grupaazoty.com 


