REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WSZYSTKO SIĘ KRĘCI”,
REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU
JA I MOJA RODZINA JEMY OWOCE I WARZYWA
WIOSNA 2017 ROK
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Wszystko się kręci”, zwanego dalej Konkursem, jest
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A., z siedzibą przy ul. Franowo 1,
61-302 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000104717, NIP: 782-00-06-169, zwana dalej
WGRO S.A..
2. Konkurs przebiegać będzie w dwóch edycjach czasowych:
a) I edycja od 03.04.2017 r. do 28.04.2017 r.,
b) II edycja od 02.05.2017 r. do 31.05.2017 r.
3. Edycje skierowane będą do szkół, w których w poszczególnych czasookresach wskazanych
w pkt 2, odbędą się zajęcia edukacyjne realizowane przez WGRO S.A., w ramach programu
„Ja i moja rodzina jemy owoce i warzywa”.
4. Zadaniem konkursowym jest:
a) wykonanie pracy plastycznej zgodnie z wytycznymi określonymi na arkuszu
konkursowym oraz w książeczce edukacyjnej, które dostarcza Uczestnikom
konkursu WRGO S.A.,
b) ułożenie „kosmicznego” hasła, zachęcającego do jedzenia warzyw i owoców.
5. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-IV.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Dopuszczalna technika wykonania pracy plastycznej: farby, kredki, pisaki.
2. Zadanie konkursowe powinno być wykonane na arkuszu konkursowym, dostarczonym
Uczestnikom konkursu przez WGRO S.A. podczas zajęć edukacyjnych w szkołach.
3. Każdy Uczestnik konkursu powinien zamieścić na arkuszu konkursowym następujące dane:
imię, nazwisko, wiek, nazwa i numer szkoły, klasa. Dane będą wykorzystywane w celu
identyfikacji Uczestnika konkursu. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie.
4. Uzupełnione arkusze konkursowe należy dostarczyć do sklepów ze znakiem „Produkt
z WGRO S.A.”, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej
www.produktzagrosa.pl do końca terminu poszczególnych edycji.

5. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia drogą
elektroniczną, rejestrując się na stronie internetowej: www.produktzwgrosa.pl -> dla
dzieci -> Konkurs „Wszystko się kręci”, podając następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) numer i nazwa szkoły,
c) miasto,
d) kontakt telefoniczny z opiekunem prawnym.
6. Każdy Uczestnik konkursu może brać udział w trzech edycjach Konkursu, zgłaszając tylko
raz swoje uczestnictwo w każdej edycji, pod warunkiem wykonania zadania konkursowego
na oryginalnym arkuszu konkursowym, dostarczonym przez WGRO S.A..
7. Praca plastyczna oraz hasło muszą być pracami własnymi Autora, wcześniej
niepublikowanymi.
8. Dokonywanie zgłoszenia w Konkursie w imieniu innych osób jest zabronione.
9. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane do celów Konkursu
i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Uczestnik konkursu przystępując do
Konkursu, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych do celów
marketingowych.
10. Naruszenie przez Uczestnika konkursu warunków Konkursu oznacza dyskwalifikację pracy
konkursowej, a tym samym utratę prawa do nagrody.
11. Arkusze konkursowe zgłoszone do Konkursu będą zatrzymane przez WGRO S.A.
i nie będą one zwracane Uczestnikom konkursu. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik
konkursu nieodpłatnie przeniesie prawo własności złożonej pracy plastycznej oraz hasła
konkursowego na WGRO S.A.
§3
Przebieg Konkursu
Konkurs składa się z następujących etapów:
Etap I
Uczestnicy konkursu informowani są o Konkursie przez przedstawicieli WGRO S.A. podczas
zajęć edukacyjnych realizowanych w ramach wizyt WGRO S.A. w szkołach podstawowych,
promujących Program „Ja i moja rodzina jemy owoce i warzywa”. Podczas wizyt WGRO S.A.
przekazuje Uczestnikom konkursu książeczki edukacyjne, zawierające informacje o Konkursie
oraz arkusze konkursowe, na których każdy Uczestnik konkursu obowiązany jest wykonać
zadanie konkursowe.
Etap II
Uczestnik konkursu zapoznaje się z Regulaminem konkursu oraz z listą sklepów zaopatrujących
się na WGRO S.A., zlokalizowanych na terenie miast, w których znajdują się odwiedzane szkoły
podstawowe. Regulamin Konkursu oraz lista sklepów zamieszczone są na stronie
internetowej: www.produktwgrosa.pl -> dla dzieci -> Konkurs „Wszystko się kręci”

Etap III
Uczestnik konkursu rejestruje się na stronie internetowej www.produktzwgrosa.pl, podając
następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. numer i nazwa szkoły,
c. miasto,
d. kontakt telefoniczny z opiekunem prawnym.
Rejestracja na stronie internetowej www.produktzwgrosa.pl jest warunkiem koniecznym.
Spełnienie tego warunku umożliwia Uczestnikowi konkursu dalszy udział w Konkursie.
Etap IV
Uczestnik wykonuje zadanie konkursowe.
Etap V
Uczestnik konkursu przekazuje arkusz konkursowy do jednego ze sklepów ze znakiem
„Produkt z WGRO S.A.”, do końca terminu poszczególnych edycji.
Etap VI
WGRO S.A. odbiera ze sklepów uzupełnione arkusze konkursowe.
Etap VII
WGRO S.A. powołuje komisję konkursową.
Etap VIII
Komisja konkursowa wybiera trzy prace, które oznaczy nagrodami o nr 1, 2, 3 do dnia
16.05.2017r; 16.06.2017r. Podane daty stanowią terminy ogłoszenia wyników Konkursu.
Etap IX
WGRO S.A. publikuje listę autorów, których prace zajęły 1, 2, 3 miejsce
w poszczególnych edycjach, na stronie internetowej: www.produktzwgrosa.pl oraz informuje
Zwycięzców poprzez kontakt telefoniczny z opiekunem prawnym Uczestnika konkursu. WGRO
S.A. spisuje stosowny protokół.
Etap X
Przekazanie nagród Zwycięzcom konkursu oraz publikacja prac zwycięskich na stronie
internetowej: www.produktwgrosa.pl -> dla dzieci -> Konkurs „Wszystko się kręci”
§4
Wyniki Konkursu i nagrody
1. Kryteria oceny plakatów są następujące:
a) Praca plastyczna stanowi poprawne odpowiedzi na zagadki zamieszczone na
arkuszu konkursowym. Oceniana jest poprawność odpowiedzi oraz kolejność
wykonanych rysunków warunkowana wytycznymi zawartymi w poleceniu na
arkuszu konkursowym;

2.
3.

4.
5.

b) Hasło zachęca do jedzenia warzyw i owoców;
c) Arkusz konkursowy zawiera następujące dane Uczestnika konkursu: imię,
nazwisko, wiek, nazwa i numer szkoły, klasa;
d) Oryginalność hasła;
e) Technika wykonania pracy plastycznej: farby, kredki, pisaki;
f) Estetyka pracy.
Lista Zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej: www.produktwgrosa.pl ->
dla dzieci -> Konkurs „Wszystko się kręci”
Nagrody w Konkursie są następujące:
Za I miejsce- tablet Lenovo;
Za II miejsce- hulajnoga;
Za III miejsce- gra towarzyska „Wsiąść do Pociągu: Europa”.
Decyzja komisji, co do wskazania Zwycięzców konkursu, a także przyznania im nagród jest
ostateczna i nieodwołalna.
Przyznane nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani ich
równowartość pieniężną.
§5
Postanowienia końcowe

1. Przekazując arkusz konkursowy do sklepu ze znakiem „Produkt z WGRO S.A.”, Uczestnik
konkursu udziela nieodpłatnego prawa WGRO S.A. do publikacji pracy plastycznej i hasła
oraz ich nieodpłatnego wykorzystywania dla celów marketingowych.
2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu, dostępny na stronie
www.produktwgrosa.pl -> dla dzieci -> Konkurs „Wszystko się kręci”.
3. WGRO S.A. zastrzega sobie prawo do:
a) Dokonania zmiany postanowień niniejszego Regulaminu;
b) Odstąpienia od kolejnej edycji Konkursu bez podania przyczyny;
c) Nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych arkuszy
konkursowych.

