
 

"Moi rodzice w pracy" - konkurs plastyczny dla dzieci pracowników 
MPK-Łódź!  
 
Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Dział Promocji zachęca dzieci pracowników  
MPK-Łódź do udziału w pierwszym, plastycznym konkursie "Moi rodzice w pracy"!  
Będą nagrody i wyjątkowa wystawa! 
 
"Mój tata za kierownicą autobusu!",  
"Moja mama za pulpitem tramwaju!",  
"Mój tata naprawiający autobus / tramwaj", 
"Moja mama sprawdzająca bilety komunikacji miejskiej", 
"Mój tata remontujący torowisko",  
"Moja mama udzielająca informacji pasażerom", 
"Mój tata czuwający nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej" 
to tylko przykładowe tytuły prac na które czekamy! 
 
Zgłoś do zabawy swoje dzieci! Na rysunki czekamy do 18 maja 2017! 
 
Prace konkursowe (format A4) prosimy przekazywać do Muzeum Komunikacji Miejskiej 
MPK-Łódź, ul. Wierzbowa 51. 
 
Dni oraz godziny otwarcia Muzeum do sprawdzenia na stronie www.muzeum.mpk.lodz.pl 
kontakt: tel. (0-42) 672 12 07 email: muzeum@mpk.lodz.pl  
 
Regulamin konkursu w załączeniu oraz na stronie www.mpk.lodz.pl/akademia 
 
Najlepsze prace konkursowe nagrodzimy zestawami prezentów w skład których wejdą m.in. 
gry planszowe dla całej rodziny oraz gadżety związane z komunikacją miejską! 
 
Dodatkowo wszystkie prace zaprezentujemy w wyjątkowej wystawie, która odwiedzi 
wszystkie Zajezdnie oraz Zakłady a także będzie zaprezentowana w Muzeum Komunikacji 
Miejskiej. Ale to nie wszystko! Najlepsze i wyróżnione w konkursie prace pojawią się w 
ekranach w tramwajach i autobusach! 
 
Wyniki konkursu ogłosimy 23 maja, a w kilka dni po ogłoszeniu wyników rozpoczniemy 
prezentowanie prac konkursowych w nośnikach reklamowych w tramwajach i autobusach 
MPK-Łódź! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regulamin I Konkursu dla dzieci pracowników MPK-Łódź  

"Moi rodzice w pracy" 

1. Organizatorem konkursu jest MPK-Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-132) przy ul. 

Tramwajowej 6. 

 

2. Celem konkursu jest wzmacnianie więzi rodzinnych pomiędzy pracownikami a ich dziećmi a także 

propagowanie działalności MPK-Łódź oraz budowanie pozytywnego wizerunku jej pracowników. 

 

3. W konkursie startować mogą udział dzieci pracowników MPK-Łódź w wieku od 1 do 16 roku życia. 

 

4. Prace konkursowe powinny mieć format A4, technika ich wykonania jest dowolna.  

 

5. Z tyłu pracy konkursowej powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, 

wiek, imię i nazwisko rodzica, numer służbowy, adres email oraz tel. kontaktowy. 

 

6. Prace konkursowe składać można do 18 maja 2017 r. w siedzibie Muzeum Komunikacji Miejskiej 

MPK-Łódź przy ul. Wierzbowej 51 w godzinach pracy placówki (dni oraz godziny otwarcia Muzeum do 

sprawdzenia na stronie www.muzeum.mpk.lodz.pl kontakt: tel.(042) 672 12 07 

mail: muzeum@mpk.lodz.pl) 

 

7. Rodzice/opiekunowie uczestników konkursu zobligowani są do podpisania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka (imię, nazwisko, wiek) dla celów przeprowadzenia konkursu. 

Rodzice/opiekunowie uczestników konkursu zobligowani są do podpisania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka (imię, wiek) dla celów późniejszej prezentacji prac dziecka w nośnikach 

reklamowych MPK-Łódź oraz podczas wystaw. Zgoda stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac 

w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 

używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w 

ramach działań promocyjnych MPK-Łódź Sp. z o.o. 

 

9. Nad przebiegiem konkursu czuwa powołane przez Organizatora trzyosobowe Jury. 

 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23 maja 2017 r. 

 

11. Jury wyłoni zwycięzców konkursu i przyzna następujące nagrody w czterech kategoriach 

wiekowych (do 6 lat, 7-9 latki, 10-13 latki, 14-16 latki): 

• I miejsce 

• II miejsce 

• III miejsce 

• W uzasadnionym przypadku wyróżnienie. 

 

12. Rodzice/opiekunowie zwycięzców konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie oraz mailowo. 

 

13. Nagrody dla zwycięzców z każdej grupy wiekowej zostaną wręczone w dniu przeprowadzenia I 

Konkursu dla 10-latków „Bezpieczne i kulturalne podróżowanie komunikacją miejską” w dniu 

30.05.2017 godz. 12:00. 

 

14. Dane zwycięzców (imię oraz wiek) zostaną podane na stronie Akademii Miejskiego Podróżnika i w 

komunikatach MPK-Łódź w różnych mediach. 

 

15. Podatek od nagród opłaci Organizator.  

 

16. Każdy uczestnik otrzyma upominek. 

 

17. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania.  

http://www.muzeum.mpk.lodz.pl/
mailto:muzeum@mpk.lodz.pl


 

Załącznik do Regulaminu Konkursu "Moi rodzice w pracy" 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE "Moi rodzice w pracy" 

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM 

I AKCEPTACJI JEGO ZAPISÓW 

 

W związku z przystąpieniem do Konkursu "Moi rodzice w pracy" ja, niżej podpisany oświadczam,  

że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z podaniem imienia, nazwiska  i wieku 

uczestniczki / uczestnika 

konkursu  …………………………………………………...…………………………………  

imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki konkursu, 

ur. …………………………………………………………… w ………………………………………, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i wieku mojego dziecka jako 

uczestnika / laureata Konkursu na stronie Akademii Miejskiego Podróżnika i komunikatach  

MPK – Łódź w różnych mediach.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich wykonanej przez moje dziecko pracy 

poprzez udzielenie prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na następujących polach 

eksploatacji: druku w dowolnej licznie publikacji i dowolnym nakładzie, rozpowszechniania za 

pośrednictwem sieci Internet, w tym na stronie Akademii i komunikatach MPK – Łódź w różnych 

mediach, oraz w innych formach odpowiednich do rozpowszechnia prac w ramach działań 

promocyjnych MPK – Łódź Sp. z o.o. 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 
2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,  

w tym w zakresie propagowania idei bezpiecznego i kulturalnego podróżowania komunikacją 
miejską, 

3) podanie danych jest dobrowolne, 
4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
5) potwierdzam zapoznanie się Regulaminem Konkursu "Moi rodzice w pracy". 

 

     ……………………………                                                     ……………………………………….. 

                  (data)                             podpis składającego oświadczenie * 

* - oświadczenie podpisuje rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika  

 


