
PGK Żyrardów 
ul. Czysta 5 
96-300 Żyrardów 

REGULAMIN KONKURSU 
"CZTERY PORY ROKU" 
organizowanego przez PGK Żyrardów Sp. z o.o. 

  
1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” (ul. 

C z y s t a 5 , 9 6 - 3 0 0 Ży r a r d ó w, a d r e s e - m a i l d o o b s łu g i k o n k u r s u : 
czteryporyroku@pgk.zyrardow.pl, tel. 46 855 40 41) 

2. Konkurs rozpoczyna się 03.04.2018 r. i potrwa do 21.05.2018 r do godz. 14:00. 

3. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież od 3 do 19 roku życia, z terenu 
Żyrardowa i Powiatu Żyrardowskiego. 

4. Praca konkursowa musi w bezpośredni sposób nawiązywać do tematu: „Cztery pory 
roku” czyli pokazywać piękno miasta Żyrardowa we wszystkich porach roku, naturę, 
środowisko o które dba PGK Żyrardów, architekturę miasta, pokazywać sposób życia i 
spędzania swojego czasu w mieście i przedstawiać główne lub ulubione przez dzieci punkty 
miasta z wpisaniem w pracę logotypu PGK. 

5. Prace dzieci przekazane na konkurs, mogą być zgłaszane indywidualnie przez rodziców 
bądź opiekunów z terenu Żyrardowa i Powiatu Żyrardowskiego, lub przez placówkę szkolną, 
mającą swoją siedzibę na terenie Żyrardowa bądź Powiatu Żyrardowskiego. Prace muszą być 
wykonane samodzielnie przez dziecko lub grupowo przez dzieci w placówce przedszkolnej 
lub szkolnej. 

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską (ołówek, tusz, kredki, farby lub 
technikami mieszanymi). Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4 i zapakowane 
w sztywne teczki. 

7. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową indywidualnie lub grupowo. 

8. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu „Cztery pory roku” 
firmę PGK Żyrardów.  

9. Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona następującymi danymi:  
- imię i nazwisko autora  
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- wiek autora pracy  
- adres mailowy do korespondencji osoby dorosłej: rodzica bądź opiekuna 
- aktualny telefon kontaktowy rodzica bądź opiekuna 
- w przypadku prac grupowych dodatkowo dane placówki szkolnej oraz nazwisko i dane 
kontaktowe koordynatora 

Każda praca musi zawierać adnotację:  

 Przekazuję nieodpłatnie na rzecz PGK Żyrardów prawa autorskie do złożonej pracy 
oraz wyrażam zgodę, na przetwarzanie przez PGK Żyrardów na potrzeby 
konkursu „Cztery pory roku” swoich danych osobowych oraz dziecka zgodnie z 
ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na 
nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu, nadesłanych prac oraz 
zdjęć z wizerunkiem dziecka z wręczenia nagród w dowolnym czasie i formie dla 
celów promocyjno - marketingowych, w tym: w zakresie utrwalania, zwielokrotniania 
i rozpowszechniania prac z użyciem dowolnych środków technicznych, w tym techniką 
drukarską, cyfrową, zapisu magnetycznego, wprowadzania do pamięci komputera, 
zapisania w pamięci trwałej komputera (uploading, downloading oraz 
wykorzystywania w reklamie i / lub w publikacjach wydawanych przez PGK Żyrardów 
Sp. z o.o.  

 Jednocześnie w pełni akceptuję regulamin konkursu „Cztery Pory Roku” 
organizowanego w dniach 3 kwietnia - 21 maja 2018 roku przez PGK Żyrardów z 
siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czystej 5.  

10. Prace należy złożyć do 21 maja 2018 r. do 14:00 w siedzibie Organizatora Konkursu przy 
ul. Czystej 5 w Żyrardowie oraz w podanym terminie przesłać zdjęcia projektu na 
adres czteryporyroku@pgk.zyrardow.pl). 

11. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu „Cztery pory roku”, wyłoni spośród 
przekazanych prac, laureatów konkursu w następujących przedziałach wiekowych: 

 a wiek 3 - 8 lat 
 b wiek 9 - 14 
 c wiek 15 - 19 lat 

12. Kryteria oceny: bezpośrednie nawiązanie do tematu jakim jest miasto Żyrardów podczas 
czterech pór roku, samodzielność wykonania pracy, kreatywność, estetyka wykonania, 
walory artystyczne. 

13. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 maja 2018 r.  Organizator skontaktuje się drogą mailową 
lub telefonicznie z rodzicami lub opiekunami laureata konkursu. Na fanpage’u PGK 
Żyrardów: https://www.facebook.com/pgkzyrardow/ zostaną umieszczone informacje o 
zakończeniu konkursu i liczbie dzieci biorących udział w konkursie.  
Organizator drogą mailową lub telefonicznie poinformuje wszystkich laureatów o terminie 
uroczystego wręczenia nagród. 

14. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe. 
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15. W przypadku nieobecności na rozdaniu nagród: zwycięzcy mogą zgłosić się do siedziby 
Organizatora po ich odbiór do 15.06.2018 r. włącznie do godz. 14.00 pokój nr.: 100 – 
Sekretariat I Piętro 

16. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie. 

17. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu „Cztery pory 
roku” i nie będą udostępnione osobom trzecim poza przestrzenią związaną z realizacją 
konkursu oraz reklamą konkursu wśród mieszkańców Żyrardowa oraz Powiatu 
Żyrardowskiego. 

18. Przekazując pracę na konkurs „Cztery pory roku” uczestnik zgadza się na umieszczenie 
pracy na stronie internetowej Organizatora i na profilu Facebooka oraz wykorzystanie pracy 
w publikacjach wydawanych przez PGK.  

19. Każdy Uczestnik biorący udział w konkursie automatycznie zgadza się na akceptacje jego 
regulaminu.  

20.  Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie. 

Prezes PGK Żyrardów  
Hanna Bieżuńska 
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