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Regulamin XVI edycji konkursu plastycznego dla dzieci szkół podstawowych klas IV-VI, pt.: 
 

„Gaz ziemny ratuje planetę - minikomiks”. 
 
I Informacje ogólne 
Celem konkursu plastycznego (dalej KONKURS) jest zainteresowanie jego uczestników problemami ochrony 
środowiska i otaczającej nas przyrody oraz poszerzenie wiedzy dzieci z dziedziny ekologii. Ponadto jego 
intencją jest rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży. KONKURS 
jest także promocją paliwa gazowego jako ekologicznego nośnika, który może być wykorzystywany do 
ogrzewania domów oraz reklamą Spółki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 
 
XVI edycja KONKURSU, organizowanego corocznie od 2006 roku, skierowana jest do klas IV-VI szkół 
podstawowych znajdujących się na terenie operacyjnym G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 
 
II Organizator 
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Dorczyka 1 (62-080 Tarnowo 
Podgórne), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe 
Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000490202, NIP 
669-050-27-73, zwana dalej ORGANIZATOREM. 
 
III Zasady KONKURSU 
1. Zasady ogólne 

a) KONKURS organizowany jest na obszarach działania ORGANIZATORA i skierowany jest do klas 

IV-VI szkół podstawowych, którym ORGANIZATOR dostarcza paliwo gazowe w ramach zawartych 

Umów bezpośrednio ze Szkołą Podstawową lub podmiotem zarządzającym.  

b) Prace konkursowe są pracami indywidualnymi – jedna praca przypada na jednego ucznia. 

2. Temat  
Temat KONKURSU brzmi: ,, Gaz ziemny ratuje planetę - minikomiks” 

 
 
3. Wymogi techniczne 
Do KONKURSU mogą być zgłaszane PRACE, które przedstawiają komiks. Komiks musi się składać z od 1 
do 2 kartek maksymalnie formatu A4, które musza być ze sobą złączone. Komiks musi zawierać minimum 4 
sceny. Technika pracy jest dowolna (np. farby, kolaż, kredki itd.). Praca może zawierać drobne elementy 
przestrzenne (np. koraliki, kawałki materiału, bibułę itp.), jednak nie mogą być one wyższe niż 0,5 cm. 
 
4. Wymogi formalne 

a) Szkoły chcące wziąć udział w KONKURSIE mogą zgłosić dowolną ilość prac (zwanych dalej 
PRACĄ), przygotowaną własnoręcznie, o tematyce wskazanej w ust. 2 powyżej.  

b) Jedna PRACA może być wykonana tylko przez jednego ucznia. 
c) KONKURS rozpoczyna się w dniu publikacji notki o KONKURSIE na stronie internetowej 

www.gen.com.pl, czyli w dniu 27 września 2021 r., natomiast PRACE przyjmowane będą do dnia 19 
października 2021 r. PRACE zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

d) Warunkiem uczestnictwa w KONKURSIE jest:  

− dokonanie zgłoszenia szkoły do udziału w KONKURSIE poprzez prawidłowe wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego REGULAMINU i 
dostarczenie go do siedziby ORGANIZATORA w terminie do dnia 1 października 2021 r., 

− dostarczenie prac w terminie wskazanym w ust. 4 pkt. b), 

− przekazanie wraz z PRACĄ pisemnych oświadczeń rodziców lub opiekunów prawnych 
wszystkich autorów danej PRACY stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego 
REGULAMINU. 

d) PRACE prezentowane będą między innymi na oficjalnej stronie internetowej ORGANIZATORA. 
Dodatkowo, każda PRACA musi być opisana w następujący sposób: 

− Imię i nazwisko ucznia danej klasy będącego autorem PRACY, 

− numer Szkoły i klasy, której uczeń jest autorem PRACY oraz imię i nazwisko oraz  
nr służbowy telefonu nauczyciela nadzorującego przygotowanie w danej klasie PRACY, 

− szczegółowy adres Szkoły (w tym numer domu oraz lokalu, nazwa ulicy, kod pocztowy, 
miejscowość), 

− imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych każdego z autorów prac,  
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e) PRACE nie opisane w powyższy sposób lub PRACE, nie spełniające wymogów opisanych w p. 3) 
nie będą brane pod uwagę. 

f) Zgłoszenia (PRACE wraz z oświadczeniami) z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY należy 
odpowiednio zabezpieczyć przed zniszczeniem i wysyłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: 
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 
ul. Dorczyka 1 
62-080 Tarnowo Podgórne 
lub po uprzednim kontakcie z Oddziałem w celu potwierdzenia możliwości przekazania PRACY 
odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem dostarczyć do siedziby odpowiedniego Oddziału 
(lista Oddziałów znajduje się na www.gen.com.pl). 

g) ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac, powstałe w wyniku transportu 
pocztowego, zaleca się więc ich dokładne opakowanie w sposób zapobiegający ewentualnym 
uszkodzeniom. Materiały przesyłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt 
oraz ryzyko uczestników. 

h) W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby szkół do KONKURSU, ORGANIZATOR zastrzega 
prawo do ustalenia drugiej tury konkursu z nowym terminami. W przypadku takiej sytuacji każda 
szkoła, która zgłosiła się do KONKURSU zostanie o tym zawiadomiona oraz informacja o drugiej 
turze pojawi się w Aktualnościach na stronie internetowej ORGANIZATORA www.gen.com.pl. 

 
5. Rozstrzygnięcie KONKURSU 

a) Zwycięzców KONKURSU wyłoni Jury. 
b) Jury powołane będzie spośród pracowników ORGANIZATORA. 
c) Zwycięzcy KONKURSU wyłonieni zostaną do dnia 26 października 2021 r.  
d) Jury konkursowe dokona oceny nadesłanych prac wg następujących kryteriów: walory artystyczne, 

pomysłowość, nakład pracy oraz zgodność z tematyką KONKURSU. 
e) Decyzje Jury są ostateczne oraz nieodwołalne.  
f) Zwycięzcy poinformowani będą e-mailem lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi 

nauczycieli nadzorujących prace w poszczególnych klasach umieszczonymi na Karcie Zgłoszenia 
Szkoły do Konkursu. 

g) Ogłoszenie wyników KONKURSU odbędzie się do dnia 29 października 2021 r. i zostanie 
opublikowane na stronie internetowej www.gen.com.pl. 

 
6. Nagrody 

a) Wszystkie nagrody są nieprzechodnie i nie podlegają jakiejkolwiek zamianie lub rekompensacie, 
chyba, że Organizator postanowi inaczej. Zwycięzcy zobowiązani są pokryć wszelkie podatki 
należne w związku z Nagrodami (jeżeli dotyczy), przy czym ORGANIZATOR nie ponosi w tej kwestii 
żadnej odpowiedzialności. 

b) Nagrodami dla szkół biorących udział w KONKURSIE są zestawy interaktywne o różnej wartości 
pieniężnej. 

c) Uczniowie – twórcy nagrodzonych prac otrzymają drobne upominki z logo  
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. (do wartości 100 zł brutto). 

d) W przypadku, gdy wygrana w konkursie spowoduje po stronie zwycięskiej szkoły, czy uczestników 
lub ORGANIZATORA powstanie obowiązku zapłaty podatku, co do którego ORGANIZATOR jest 
płatnikiem, wówczas Szkoła, przed wydaniem nagrody, zobowiązana jest uregulować te należności 
na rachunek bankowy ORGANIZATORA numer 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 mBank S.A. 

e) Z tytułu przyznanej nagrody i wyróżnienia nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu 
pieniężnego lub rzeczowego. 

f) ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej 
nagrodą. W tym zakresie obowiązuje gwarancja lub rękojmia udzielona przez  
producenta/dystrybutora  sprzętu. ORGANIZATOR wyda wraz z nagrodą dokumenty gwarancyjne 
producenta/dystrybutora sprzętu. 

 
7. Wymogi prawne 

a) Uczestnictwo w KONKURSIE jest bezpłatne i dobrowolne. 
b) Każdy uczestnik (szkoły biorące udział) przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że: 

− PRACA zgłoszona do KONKURSU została wykonana osobiście przez ucznia danej klasy pod 
nadzorem nauczyciela koordynującego prace, 

− wszelkie prawa w każdym zakresie dotyczące ORGANIZATORA oraz wszelkie prawa do 
korzystania z praw związanych z ORGANIZATOREM (w tym wszelkie nagrania w formie 
wizualnej, audiowizualnej lub elektronicznej) stanowią wyłączną własność ORGANIZATORA, 

− uczestnicy nie otrzymują żadnych praw związanych z KONKURSEM lub ORGANIZATOREM, 

− uczestnik nie przekaże stronom trzecim żadnych praw związanych z PRACĄ zgłoszoną do 
KONKURSU, 

http://www.gen.com.pl/
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− uczestnikom nie przysługuje ze strony ORGANIZATORA zwrot jakichkolwiek kosztów 
związanych z powstaniem PRACY i jej zgłoszeniem do KONKURSU na podstawie niniejszego 
Regulaminu. 

c) PRACE biorące udział w KONKURSIE nie mogą naruszać żadnych praw stron trzecich, w 
szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub autorskich, nie mogą być zgłaszane w 
innych konkursach oraz zostały przygotowane w celu uczestnictwa w KONKURSIE. 

d) Każdy uczestnik zgadza się, że nie dokona w żadnej formie sublicencji, publikacji lub udostępnienia 
stronom trzecim PRAC zgłoszonych do KONKURSU. 

e) Uczestnik zezwala na dokonywanie przez ORGANIZATORA zmian oraz uzupełnień w przekazanej 
PRACY. Z chwilą przekazania PRACY ORGANIZATOROWI, na ORGANIZATORA przechodzi 
nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych prawo własności do egzemplarza 
przekazanej PRACY oraz autorskie prawa majątkowe do PRACY oraz wszelkich utworów, które 
mogą powstać w wyniku jego opracowania na następujących polach eksploatacji: 

− utrwalanie i zwielokrotnianie PRACY każdą znaną techniką, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

− wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału PRACY lub egzemplarzy, na których 
PRACĘ utrwalono, 

− wprowadzenie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci Internet lub innych 
sieci o podobnym charakterze teleinformatycznym, 

− publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie PRACY lub egzemplarzy, na których PRACĘ utrwalono, w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

− opracowywanie, 

− zezwalanie na wykonanie zależnych praw autorskich. 
f) Każdy uczestnik zgadza się zawrzeć dalsze umowy oraz podpisać dokumenty, zapewnienia oraz 

akty konieczne dla nadania skutku prawnego postanowieniom, intencjom oraz celom ust. 7 pkt. a)-e) 
powyżej, w tym dotyczące wykorzystania jego PRACY w sposób nie wymieniony powyżej. 

g) ORGANIZATOROWI przysługiwać będzie wyłączne prawo do dysponowania wszelkimi 
majątkowymi prawami autorskimi na w/w polach eksploatacji związanymi z PRACĄ każdego z 
uczestników, a uczestnicy zgadzają się nie wnosić inaczej. 

h) Każdy z uczestników zgadza się chronić ORGANIZATORA przed wszelkimi roszczeniami, 
zobowiązaniami, żądaniami, w tym odszkodowawczymi, kosztami oraz wydatkami wynikającymi z, 
lub związanymi z wszelkimi naruszeniami postanowień niniejszego Regulaminu KONKURSU przez 
danego uczestnika. 

i) Przystąpienie szkoły do konkursu oznacza wyrażenie przez nią zgody na wykorzystanie nazwy  
i adresu szkoły oraz posiadanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych  autorów prac  
i nauczycieli biorących udział w konkursie, na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych  
i promocyjnych związanych z niniejszym KONKURSEM.  

j) W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest klasa, której choćby jeden z autorów nie spełnia 
warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, klasa ta traci prawa do nagrody, a w wypadku 
ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązania do jej zwrotu. 

k) ORGANIZATOR może wykluczyć uczestniczące w KONKURSIE grupy w przypadku naruszenia 
choćby przez jednego z jej uczniów Regulaminu. 

 
8. Informacje o przetwarzaniu danych uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych, nauczycieli  

8.1. Administratorem podanych danych osobowych przez uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych, 
nauczycieli (dalej Państwa) jest G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ulicy 
Dorczyka 1.W kwestiach związanych z ochroną danych możecie Państwo skontaktować się z Administratorem 
pod adresem e-mail: odo@gen.com.pl, pod numerem telefonu 793933318 , a także pisemnie na wskazany 
powyżej adres siedziby Administratora z dopiskiem „ochrona danych osobowych”. 

8.2 Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji konkursu w tym w szczególności: przyjęcie zgłoszenia do konkursu i wręczenia 

nagród (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) jeżeli zajedzie potrzeba G.EN. Gaz Energia będzie przetwarzał Państwa dane w celu 

wypełnienia ustawowego obowiązku wynikającego z przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO); 

c) w przypadku ewentualnych sporów Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane 

w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora co stanowi tzw. prawnie 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
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d) umieszczenia na stronie internetowej www.gen.com.pl pod zdjęciem wykonanej pracy lub 

przy wystawionej pracy w siedzibie Administratora, jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni 

wyrażą zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska autora pracy.  

8.3. Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym.  
 
8.4 Państwa dane przechowywane będą przez nas: 

a) przez czas trwania KONKURSU i do czasu zakończenia realizacji wszelkich zobowiązań 
wynikających z REGULAMINU KONKURSU. Okres przetwarzania danych osobowych może 
zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń ustalany na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa a wynoszący obecnie 6 lat (może on zostać wydłużony do 12 miesięcy ze 
względu na fakt, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku 
kalendarzowego) z uwzględnieniem przewidzianych prawem przypadków zawieszenia, 
wstrzymania oraz przerw w biegu okresu przedawnienia. 

b) wypełnienia ustawowego obowiązku dla celów rozrachunkowych tj. 5 lat; 
c) do czasu odwołania przez Państwa wyrażonej zgody.  

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możecie Państwo każdą ze zgód cofnąć, w formie pisemnej na adres 

Administratora, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: odo@gen.com.pl, w dowolnym momencie. Nie ma to 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

8.5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do: 

a) uzyskania dostępu do swoich danych; 

b) żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia 

jeżeli są one niekompletne; 

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych (jeżeli udzielimy odmowy usunięcia to będzie to 

wynikać z prawnie uzasadnionych podstaw które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw 

i wolności);  

d) żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach; 

e) powiadomienia przez Administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnił Państwa dane o 

zmianach dokonanych przez Państwa w danych osobowych (sprostowanie, usuniecie, 

ograniczenie); 

f) żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli udzielimy odmowy to będzie 

to wynikać z prawnie uzasadnionych podstaw które są nadrzędne wobec Państwa interesów, 

praw i wolności) 

g) żądania przenoszenia danych (jeżeli udzielimy odmowy to będzie to wynikać z prawnie 

uzasadnionych podstaw które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności). 

8.6. Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne. Nie mniej jeżeli Państwo ich nie podacie nie będziemy 

mogli przyjąć zgłoszenia do organizowanego przez nas Konkursu. 

8.7 Jeśli macie zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Waszych danych, wolimy, abyście zgłosili do 

nas w pierwszej kolejności. Możemy to naprawić. Możecie również skontaktować się z Prezesem Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

http://www.gen.com.pl/
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Załącznik nr 1  
Formularz zgłoszeniowy Szkoły 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„Gaz ziemny ratuje planetę - minikomiks”. 
 

 
1. Nazwa i adres Szkoły: 

 
 
 

 
2. Zgłoszone klasy: 

 
 
 
 

 
3. Imiona i nazwiska nauczycieli nadzorujących prace w poszczególnych klasach/grupach oraz ich 

dane kontaktowe (telefon lub/oraz e-mail): 
 
 
 
 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem (am) się z regulaminem KONKURSU, a także, że został on 
przedstawiony wszystkim wskazanym powyżej nauczycielom i zapoznali się oni również z jego 
treścią. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………… 
Miejscowość, data                                                            Podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły 
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Załącznik nr 2 
Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego 
 
Ja/My, niżej podpisany/i …………………………………………..oraz będący rodzicem lub opiekunem 
prawnym dziecka/podopiecznego…………………………………..lat ……, ucznia Szkoły Podstawowej 
nr………….w ………………….., w klasie……………………….niniejszym wyrażam/y zgodę na jego/jej udział 
w XVI edycji KONKURSU PLASTYCZNEGO dla dzieci oraz oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z 
Regulaminem KONKURSU i go akceptujemy, oraz oświadczamy w szczególności, że: 

− PRACA zgłoszona do KONKURSU wykonana została przez niego/nią, nie narusza praw 
stron trzecich, a prawa autorskie do w/w PRACY nie podlegają żadnym ograniczeniom -     
wyrażam/y zgodę na upublicznienie w jakikolwiek sposób, w związku z uczestnictwem w 
KONKURSIE, jego/jej imienia i nazwiska oraz wizerunku, 

− prawo własności z egzemplarza PRACY oraz majątkowe prawa autorskie związane ze 
zgłoszoną PRACĄ przechodzą bezpłatnie na ORGANIZATORA, bez ograniczeń czasowych 
oraz terytorialnych, 

− przyjmuję/emy do wiadomości oraz zgadzam/y się, że ORGANIZATOROWI przysługuje 
prawo do zatrzymania oryginału PRACY zgłoszonej do KONKURSU. 

 
 
Dane osobowe uczestnika: 
 
imiona i nazwisko 
 
 
wiek 
 
 
adres Szkoły 
 
 
 
Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego 
 
imię i nazwisko  
 
 
 
adres 
 
 
Zgodę na upublicznienie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska Państwa dziecka/podopiecznego 
wyrażacie Państwo dobrowolnie. Każdą zgodę można cofnąć w dowolnym momencie w formie pisemnej lub 
drogą elektroniczną wysyłając informację na adres odo@gen.com.pl lub do siedziby Administracja (adres 
wskazany wyżej.  Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 
 
 
      Wyrażam zgodę na upubliczniania imienia i nazwiska mojego dziecka/podopiecznego na wystawie prac 
w siedzibie z G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. przy ulicy Dorczyka 1 (62-080 Tarnowo Podgórne).  
 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu XVI edycji konkursu plastycznego dla 
dzieci szkół podstawowych klas IV-VI, pt.: „Gaz ziemny ratuje planetę - minikomiks”, a w szczególności z 
treścią p. 8 Regulaminu.  
 
Oświadczam, że podane w niniejszym Oświadczeniu  informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

……………………………………………   ………………………………… 

Miejscowość, data                                                               Podpis 

mailto:odo@gen.com.pl

