
 

 

REGULAMIN 
KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

pt. „Mam gaz ziemny od ELSEN” 
W RAMACH MIEJSKICH DNI INTELIGENTNEJ ENERGII  

 
Urząd Miasta Częstochowy oraz ELSEN S.A. 

zapraszają do udziału w konkursie plastycznym towarzyszącym Miejskim Dniom Inteligentnej Energii. 
 

 
1. Organizator konkursu: 
Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta Częstochowy oraz ELSEN S.A. z siedzibą w Częstochowie przy ulicy 
Koksowej 11, który jest fundatorem nagród. 
 
2. Adresaci konkursu: 
Konkurs jest skierowany do dzieci w trzech kategoriach wiekowych:  

• przedszkola 

• szkoły podstawowe klasy 1-3,  

• szkoły podstawowe klasy 4-6,  
 
3. Cele konkursu: 
• propagowanie wykorzystywania gazu ziemnego przez gospodarstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa 

do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej gazu ziemnego, jako paliwa konkurencyjnego 
cenowo, wygodnego w użytkowaniu i przyjaznego dla środowiska, 

• zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska, w szczególności ograniczenia niskiej emisji na terenie 
miasta Częstochowy, m.in. poprzez zastąpienie ogrzewania węglowego wysokosprawnym ogrzewaniem gazowym 

• poinformowanie zainteresowanych podmiotów o możliwości dokonania zmiany sprzedawcy gazu ziemnego  

• przedstawienie firmy ELSEN S.A. jako przedsiębiorstwa dbającego o ochronę środowiska oraz sprzedawcy gazu 
ziemnego o zasięgu ogólnopolskim. 

• badanie zainteresowania możliwością zmiany sprzedawcy gazu ziemnego wśród gospodarstw domowych. 
 
4. Temat prac: 
Prace przygotowane przez dzieci powinny w dowolny sposób przedstawiać zalety wykorzystania gazu ziemnego 
kupionego od ELSEN S.A. Warunkiem koniecznym jest uwidocznienie na rysunku nazwy spółki ELSEN. 
 
5. Nagrody: 
Nagrody rzeczowe (niespodzianki) będą przyznawane dla najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej. Dodatkowo 
przewidziano nagrody upominkowe dla osób biorących udział w konkursie (liczba nagród ograniczona).. 
 
6. Składanie prac: 

• każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jedno dzieło, 

• technika wykonania pracy: dowolna, 

• wielkość prac: dowolna, lecz nie większa niż format A-3., 

• do prac należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu kontaktowego, 

• wraz z pracami należy przedłożyć pisemną zgodę na udział w konkursie podpisaną przez opiekuna prawnego 
uczestnika oraz oświadczenie, że dziecko jest autorem zgłoszonej pracy według załączonego wzoru. 

 
7. Termin i miejsce składania zdjęć:  
Prace należy dostarczyć osobiście w dniu 25 września 2016 r. podczas trwania imprezy plenerowej w ramach Miejskich 
Dni Inteligentnej Energii (w godzinach 13-18) do oznaczonego namiotu Organizatora na Placu Biegańskiego 
w Częstochowie. 
 
8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: 

• powołania komisji konkursowej, 

• bezpłatnego eksponowania i wykorzystania w publikacjach prac oraz podania podstawowych danych 
osobowych autora w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu informacji, 

• publicznego ogłoszenia wyników konkursu, 



• dokonywania zmian w terminarzu konkursu, 

• dowolnego podziału nagród, 

• dowolnej interpretacji prac, 

• werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu, 

• zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora. 
 
9. Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród: 
 
Nagrodzone zostaną najlepsze, zdaniem Organizatora, prace w każdej kategorii wiekowej. Dodatkowo, dla pierwszych 
15 osób (w każdej kategorii wiekowej), które zgłoszą swoje prace na konkurs w miejscu i terminie określonym w pkt 7 
niniejszego Regulaminu przewidziano nagrody upominkowe. Organizator ogłosi wyniki konkursu na stronach 
internetowych www.czestochowa.pl oraz www.elsen.pl oraz poinformuje zwycięzców telefonicznie o miejscu i terminie 
wręczenia nagród głównych.  
 
10. Nagrody i wyróżnienia dla laureatów zostały ufundowane przez ELSEN S.A. 
 
11. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
12. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora konkursu. 
 
13. Informacje o regulaminie: 
Niniejszy regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej na stronach internetowych: http://www.czestochowa.pl, 
http://www.elsen.pl oraz http://www.czestochowa.energiaisrodowisko.pl  
 



Załącznik do regulaminu konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Mam gaz ziemny od ELSEN” 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU: 
   

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

Adres zamieszkania:  ............................................................................................................................................  

tel. kontaktowy: ........................................................ 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ...............................................................................................................  
 (imię i nazwisko)  

oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Mam gaz ziemny od ELSEN” 
i akceptuję jego treść. Zgłoszona do Konkursu praca, jest autorstwa mojego dziecka oraz nie była kiedykolwiek 
publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

  

 .......................................................  
 (data i odręczny podpis) 

 
 
 

PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ 


