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Regulamin konkursu  

promującego wykorzystywanie odpadów do pracy twórczej   
 

„Święta w wersji eko” 

§ 1 

Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu mającego na celu 
propagowanie i przybliżenie zasad selektywnej zbiórki odpadów, ponownego, 
kreatywnego wykorzystywania odpadów i niepotrzebnych przedmiotów wśród 
mieszkańców, będącego częścią działań edukacyjno–promocyjnych.  

2. Organizatorem Konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o. o. (zwanym dalej „Organizatorem”)  
z siedziba w Łodzi, przy ul. Tokarzewskiego 2,  

3. Konkurs adresowany jest do Seniorów 60+ zamieszkujących w Łodzi, 

4. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym: Prezydent Miasta Łodzi Hanny 
Zdanowskiej. 

§ 2 

Cel konkursu 

1. Celem Konkursu jest propagowanie selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Zachęcenie mieszkańców do ponownego, kreatywnego wykorzystania surowców  
w pracy twórczej. 

3. Promocja redukcji odpadów.  

4. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej. 

5. Wyłonienie najbardziej oryginalnego przedmiotu, propagującego upcykling  
i selektywną zbiórkę odpadów. 

 

§ 3 

Zasady Konkursu 

1. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastyczno-technicznej, stanowiącej 
świąteczną dekorację bożonarodzeniową, zachęcającą do redukcji odpadów na 
poziomie gospodarstwa domowego.  

2. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 1 października 2022 r., a jego zakończenie planowane 
jest dnia 9 grudnia 2022 r. 

3. Zgłoszenia wraz z pracą konkursową można wysyłać do dnia 9 grudnia 2022 r. 

4. Finałowe rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 grudnia 2022 r.  

5. Uczestnik konkursu przedstawia jedną pracę konkursową. 

6. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które spełniają następujące warunki: 

a) rozmiar pracy – do 0,5m3; 
b) technika – dowolna; 
c) uczestnik wyraża zgodę na ewentualną prezentację pracy podczas wystawy 
finałowej konkursu;  
d) wyprodukowane po ogłoszeniu konkursu. 
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7. Do pracy należy dołączyć wypełnioną czytelnie i podpisaną przez twórcę kartę 
zgłoszenia (dostępna wraz z Regulaminem na stronie: www.mpolodz.pl) 

8. Wzór karty zgłoszeniowej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
9. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście pod adres: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o. o.  
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź  
z dopiskiem KONKURS UPCYKLINGOWY   

 

§ 4 

Prawa autorskie 

1. Zgłaszając pracę, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo 
majątkowe i osobiste do nadesłanej pracy. 

2. Twórcy zgadzają się na prezentowanie pracy przez organizatorów Konkursu na 
wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w punkcie 3. 

3. Udział w Konkursie oznacza, że twórcy nie będą rościć praw do wynagrodzenia z 
tytułu wykorzystania zrealizowanych przez nich prac na wszelkich polach 
eksploatacji, tj. wystawa, prezentacja w ramach działań promocyjnych i 
edukacyjnych Spółki, media, media społecznościowe, strona internetowa, oraz, że 
praca nie narusza żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także 
przepisów prawa. 

 

§ 5 

Komisja konkursowa 

1. Prace, spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane przez komisję 
kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora.  

2. Za nagrodzoną pracę przewidziano 1 nagrodę rzeczową o wartości do 500 zł  

3. Komisja może także przyznać wyróżnienia. 

4. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Konkursu” oraz sposób podziału nagród 
należy do Komisji Konkursowej. 

 

§ 6 

Ogłoszenie wyników 

O wynikach Konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną pisemnie lub 
telefonicznie poinformowani przez Organizatora. Informacje na ten temat znajdą się 
również na stronie organizatora www.mpolodz.pl 

 

§ 7 
Ochrona danych osobowych 

1. Zgłoszenie w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w działaniach niezbędnych dla prawidłowego przebiegu konkursu, w 

tym na potrzeby kwalifikacji i udziału w konkursie, oraz na udostępnianie tych danych 

do wiadomości publicznej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia         

10 maja 2018 roku (Dz.U. 2019, poz. 1781 ze zm.).  

http://www.mpolodz.pl/
http://www.mpolodz.pl/
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§ 8 

Uwagi końcowe 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mpolodz.pl 

2. Wszelkie informacje o konkursie udzielane są pod nr tel. 42 616 04 14 lub drogą 
mailową pod adresem konkurs@mpolodz.pl 

3. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe stają się własnością Organizatora i nie 
podlegają zwrotowi. 

4. Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z konkursu.  
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje 

ostateczną podejmuje Organizator. 
 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez 
podania przyczyn.   

7. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym czasie 
poprzez zamieszczenie zmian na stronie internetowej www.mpolodz.pl  

8. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na 
stronie internetowej MPO-Łódź Sp. z o.o., o ile nie zastrzeżono inaczej. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Karta zgłoszeniowa uczestnika Konkursu  

„Święta w wersji eko” 

 

Tytuł pracy 

 

...................................................................................................... 

 

Opis wykorzystania pracy, jako przedmiotu codziennego użytku: 

 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko Autora (wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

...................................................................................................... 

 

Tel. ........................................ e-mail ...............................................  
  

 

Oświadczenie Autora pracy 

Oświadczam, że przysługuje mi autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanej pracy 
i przyjmuję warunki konkursu zawarte w regulaminie. Jednocześnie w przypadku 
nagrodzenia mojej pracy wyrażam zgodę na wykorzystanie jej do celów promocji MPO-Łódź 
Sp. z o.o. oraz zgadzam się na publikowanie jej przez Organizatora Konkursu na wszelkich 
polach eksploatacji i oświadczam, że nie będę rościć praw do dodatkowego wynagrodzenia 
z tego tytułu. 

 

...........................   ........................................ 
Data       Czytelny podpis Autora 

 

 

 


