
REGULAMIN KONKURSU „MOJA BIAŁO CZERWONA - III EDYCJA” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Podmiotem organizującym Konkurs jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia  

w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru 
przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony 
w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem. 

2. Celem Konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. 
Realizacji celu służy ręczne wykonanie prac plastycznych według własnej interpretacji 
tematu ,,Moja biało czerwona” przez uczniów wskazanych w §1.3. w związku  
ze Świętem Niepodległości. 

3. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział 
uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci z przedszkoli z województwa warmińsko-
mazurskiego, spełniający wymagania nałożone niniejszym regulaminem. 

4. Konkurs zrealizowany będzie od 28 września 2017 do 3 listopada 2017 roku. 
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu  

i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestników Konkursu  
na antenie Radia Olsztyn S.A. Szkoła wysyłając prace uczniów na Konkurs, 
potwierdza, że posiada zgodę rodziców (opiekunów prawnych) do przetwarzania 
danych osobowych Uczestników, do celów realizacji niniejszego Konkursu. 

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 
doraźnie w celu jej realizacji i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu  
i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.  
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

7. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
http://www.ro.com.pl. 

 
§ 2 

Zasady i przebieg Konkursu 
 

1. W terminie od 28 września 2017r. do 3 listopada 2017r. uczniowie szkół podstawowych 
oraz dzieci z przedszkoli z województwa warmińsko-mazurskiego mogą przesyłać do 
Organizatora Konkursu prace plastyczne według następującej specyfikacji: praca 
indywidualna  – wykonana indywidualnie przez każdego ucznia. 

2. Wykonane prace należy przesłać lub dostarczyć do Organizatora w nieprzekraczalnym 
terminie do 3 listopada 2017r. do godz.15:00. Adres Organizatora: Radio Olsztyn SA, 
ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn, z dopiskiem „Moja Biało - Czerwona”.  

3. Do przesłanych lub dostarczonych prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik 
nr 1) wskazując dane szkoły oraz opiekuna. 

4. Organizator dopuszcza możliwość odebrania wykonanych prac bezpośrednio  
z siedziby placówki oświatowej, jednak odbiór musi być wcześniej uzgodniony  
z Koordynatorem Konkursu, wyznaczonym przez Organizatora. 

5. Koordynatorem Konkursu jest Aleksandra Stańco - Kozłowska, tel. 690 808 155,  
e-mail: aleksandra_stanco@ro.com.pl 

 
 
 
 
 
 
 



§ 3 
Podsumowanie i zakończenie Konkursu 

 
1. Prace zostaną poddane ocenie Komisji konkursowej, powołanej przez Organizatora,  

w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 
Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie . 

2. Komisja konkursowa dokona wyboru trzech wyróżniających się prac plastycznych 
spośród prac uczniów szkół podstawowych oraz trzech spośród prac dzieci  
z przedszkoli. 

3. Komisja konkursowa przy wyborze prac sugerować się będzie m.ni: 
a. techniką wykonania; 
b. różnorodnością użytych materiałów; 
c. pomysłowością wykonania; 

 
 

§ 4 
Nagrody 

 
1. Sześć osób, których prace zostały wybrane zgodnie z §3.3 niniejszego regulaminu, 

otrzymają nagrody indywidualne Konkursu. Łączna pula nagród to ok 2 000 zł. 
2. Nagrodą dodatkową akcji jest wycieczka do jednej z wytypowanych jednostek 

wojskowych znajdującej się w województwie warmińsko-mazurskim. Uczestnicy 
wycieczki (uczniowie klasy, której członkami są laureaci konkursu w kat. praca 
plastyczna), będą mieli okazję uczestniczyć w działaniach jednostki z wykorzystaniem 
sprzętu bojowego, zapoznać się z historią i tradycjami jednostki oraz wziąć udział  
w konkurencjach sprawnościowych przygotowanych przez Organizatora w jednostce 
wojskowej. 

3. Organizator zapewnia zwycięskim klasom/grupom transport oraz wyżywienie podczas 
realizacji nagrody głównej. 

4. Ubezpieczenie, przygotowanie karty wycieczki oraz inne czynności związane z 
realizacją nagrody spoczywają po stronie placówki oświatowej. 

  
 

§ 5 
Reklamacje 

 
1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, 

na adres: ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn. 
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia 

rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia 
Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane. 

3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik 
zostanie powiadomiony pisemnie. 

4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna. 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także 
zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu 
opublikuje informację. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały 
Odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi 
zmianami). 



 

 
Załącznik nr 1. 
 
 
 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „MOJA BIAŁO CZERWONA” 
 
 
 
 
 
NAZWA I ADRES SZKOŁY 
 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
DANE UCZNIA ( imię i nazwisko, telefon) 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
DANE OPIEKUNA (imię i nazwisko, telefon) KLASY 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Podpis opiekuna 


