
Regulamin Konkursu Plastycznego dla dzieci                                                       
„120 LAT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ŁODZI” 

 

1. Organizatorem konkursu jest MPK-Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  (90- 132),           
ul. Tramwajowej 6. 

2.  Celem konkursu jest ukazanie rozwoju komunikacji w Łodzi: tramwajowej w 120 
rocznicę i autobusowej w 70 rocznicę ich powstania na przestrzeni lat 1898 – 2018. 

3.  W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 8 do 15 lat. 

4. Technika i format prac plastycznych jest dowolna. 

5. Do pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, 
data urodzenia, nr szkoły, tel. kontaktowy (do nauczyciela lub rodzica dziecka) oraz 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie. 

6. Prace plastyczne można składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2018 r.           
w siedzibie Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK-Łódź przy ul. Wierzbowej 51 w godzinach 
pracy placówki (10.00-18.00). Roczny harmonogram otwarcia Muzeum dostępny             
na stronie www.muzeum.mpk.lodz.pl. 

7. Rodzice/opiekunowie uczestników konkursu zobligowani są do podpisania zgody     
na przetwarzanie danych osobowych dziecka (imię, nazwisko, nr szkoły) dla celów 
przeprowadzenia konkursu. 

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 22 maja 2018 r. 

11. Jury wyłoni zwycięzców konkursu i przyzna następujące nagrody w czterech 
kategoriach wiekowych: 8-9 lat; 10-11 lat; 12-13 lat; 14-15 lat. 

a. I miejsce 

b. II miejsce 

c. III miejsce 

d. W uzasadnionym przypadku wyróżnienie. 

12. Zwycięzcy konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie. 

13. Nagrody dla zwycięzców z każdej grupy wiekowej zostaną wręczone w dniu 
obchodów Miejskiego Dnia Dziecka ( dokładny termin i miejsce zostanie podany             
na stronie Akademii – www.mpk.lodz.pl/akademia). 

14. Dane zwycięzców (imię, nazwisko uczestnika i nr szkoły do której uczęszcza) zostaną 
podane na stronie Akademii i w komunikatach MPK-Łódź w różnych mediach oraz 
każdorazowo przy ekspozycji prac. 

15. Pozostali uczestnicy konkursu, którzy nie zdobyli nagród zostaną poinformowani  
drogą SMS lub e-mail o możliwości odbioru swojej pracy w godzinach pracy Muzeum. 

16. Podatek od nagród opłaci Organizator. 

17.Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek. 

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

 


