
 

 

 
 

Regulamin konkursu plastycznego 
„Moja wymarzona choinka” 

 
1. W konkursie może wziąć udział dziecko pracownika, w wieku 5-14 lat, zatrudnionego w Aliplast Sp. z 

o.o. lub Aliplast Extrusion Sp z o.o zwanych dalej Organizatorem.  

2. Zgłoszenia prac konkursowych należy dokonać do dnia 17 grudnia 2021 r.  

3. Tematyka pracy powinna odpowiadać na pytanie „Moja wymarzona choinka”.  

4. Prace powinny być wykonane na arkuszu w formacie A3, w dowolnej technice plastycznej, również w 
technikach mieszanych.  

5. Złożona praca powinna zostać na odwrocie opisana danymi dziecka (imię, nazwisko, wiek) oraz 
opiekuna (imię, nazwisko, telefon).  

6. Złożenie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych własnych i dziecka na potrzeby konkursu, a także wyrażeniem zgody na wizualne 
wykorzystanie prac w materiałach promocyjnych Aliplast Sp. z o.o. oraz Aliplast Extrusion Sp. z o.o.  

7. Prace należy składać w sekretariacie Aliplast Systemy lub bezpośrednio dziale CSR.  

8. W konkursie przewidziane są wyróżnienia dla Uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: 5-7 lat 
oraz 8-14 lat. Nagrodzone zostaną po 3 prace w każdej kategorii wiekowej.  

9. Nagrodami w konkursie są: dla dzieci w wieku 8-14 lat książka „Palmy na biegunie północnym. Wielka 
opowieść o zmianie klimatu”. Autor: Marc ter Horst oraz dla dzieci w wieku 5-7 lat Edukacyjna gra 
planszowa „EKOMIASTO”. W przypadku braku dostępności w/w nagród, zostaną zastąpione 
podobnymi w zakresie merytorycznym i wartościowym.  

10. Zgłoszenie udziału w konkursie wiąże się z akceptacją możliwości otrzymania nagrody, której wartość 
brutto zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz. z art. 11 ust. 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym.  

11. Możliwa jest rezygnacja z otrzymania nagrody w konkursie poprzez złożenie oświadczenia na odwrocie 
pracy plastycznej dziecka.  

12. Prace wyróżnione zostaną wybrane przez komisję powołaną przez dział CSR. Ogłoszenie wyników 
konkursu nastąpi w dniu 22 grudnia 2021 roku.  

13. Pracownicy działu CSR skontaktują się telefonicznie z opiekunami dzieci, których prace zostały 
nagrodzone w celu ogłoszenia wyniku i przedstawienia sposobu odbioru nagród.  

14. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie.  

 


