
 

 

REGULAMIN 
 

Konkursu plastycznego na pracę promującą kolej jako ekologiczny środek transportu  
w województwie łódzkim w ramach projektu „Kolej na szkoły” 2018 

 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, jest Marszałek Województwa Łódzkiego 

Witold Stępień - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, adres: 90-051 Łódź al. 

Piłsudskiego 8, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Termin nadsyłania prac plastycznych do dnia 30 kwietnia 2018r.      

3. Celem konkursu  jest promocja kolei jako ekologicznego środka transportu. 

 

 

§ 2 

Uczestnictwo w Konkursie 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Sieradza, Zduńskiej Woli, 

Łasku i Pabianic. 

2. Każdy uczeń biorący udział w Konkursie może zostać nagrodzony tylko raz bez względu  

na ilość prac złożonych w konkursie.  

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

 

§ 3 

Zasady udziału w Konkursie 

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

1.1. Wykonanie przez uczniów szkół podstawowych z Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku  

i Pabianic pracy plastycznej w formacie A3/A4 w dowolnej technice. 

1.2.  Szkoła podstawowa może zgłosić dowolną ilość prac plastycznych uczniów. 

1.3.  Nadesłane prace plastyczne nie mogą być nagrodzone w żadnym innym konkursie. 

1.4.  Prace plastyczne powinny być opatrzone umieszczoną z tyłu pracy informacją 

zawierającą: 

 imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła  

 dodatkowo dane kontaktowe:  nr telefonu lub e-mail rodzica/opiekuna 

prawnego/nauczyciela 

1.5 Dołączenie do pracy plastycznej Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu - wypełnienie, 

podpisanie oraz przesłanie wraz z pracą plastyczną. 

2. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu. 

3. Prace plastyczne należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 

pocztą lub osobiście przy uwzględnieniu punktu 1.5. na adres: 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

Al. Piłsudskiego 8 

90 - 051 Łódź 

 

z dopiskiem na kopercie: Konkurs plastyczny „Kolej na szkoły” 2018 

 Dotyczy złożenia pracy plastycznej osobiście: 

- osobiście za datę dostarczenia prac do Urzędu uważa się datę otrzymania pracy przez Urząd (datę 

wpływu do Urzędu), prace doręczone po ww. terminie składania nie będą brane pod uwagę  

w konkursie i nie podlegają zwrotowi 

 Dotyczy przesłania pracy plastycznej pocztą: 

- pocztą  za datę dostarczenia prac do Urzędu uważa się datę otrzymania pracy przez Urząd (datę 

wpływu do Urzędu), prace doręczone po ww. terminie składania nie będą brane pod uwagę  

w konkursie i nie podlegają zwrotowi 

 

 



4. W Konkursie będą podlegały ocenie wyłącznie prace plastyczne wykonane przez uczniów 

zgłaszających swój udział samodzielnie i według własnego, autorskiego pomysłu nie 

naruszającego przepisów prawa, ani interesów lub praw osób trzecich. 

5. Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej: www.lodzkie.pl  

6. Informację o nagrodzonych pracach plastycznych szkoły otrzymają  

od Organizatora drogą elektroniczną/telefoniczną do dnia 18 maja 2018r. 

7. Wyboru zwycięskich prac plastycznych dokona Komisja powołana przez Organizatora. 

Decyzje Komisji są niepodważalne i ostateczne. Od decyzji Komisji Konkursowej uczniom 

biorącym udział w Konkursie nie przysługuje odwołanie. 

 

 

                                                                 § 4 

                                              Nagroda w Konkursie 

 

1. Nagrodą w Konkursie jest przejazd promocyjny koleją na trasie:  

Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Pabianice – Łódź Fabryczna (i powrót)  w dniu 9 

czerwca 2018 r. połączony ze zwiedzaniem Dworca Kolejowego Łódź Fabryczna i wizytą  

w Centrum Nauki i Techniki EC 1 w Łodzi. 

2. Organizator przyzna łącznie 60 nagród dla autorów/uczniów zwycięskich prac plastycznych: 

- szkoły podstawowe z Sieradza - 15 nagród 

- szkoły podstawowe ze Zduńskiej Woli - 15 nagród 

- szkoły podstawowe z Łasku - 15 nagród 

- szkoły podstawowe z Pabianic - 15 nagród 

3. Warunkiem koniecznym udziału nagrodzonego ucznia w wyjeździe jest zapewnienie uczniowi 

pełnoletniego opiekuna (1 osoby), np. rodzic/babcia/dziadek/opiekun prawny. Każdy uczeń  

i opiekun będzie miał zapewnione miejsce siedzące w pociągu i bilet wstępu do Centrum 

Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. 

4. W przypadku, gdy nagrodzony uczeń danej szkoły nie będzie mógł uczestniczyć  

w wyjeździe promocyjnym koleją do Łodzi, miejsce pozostawia się do dyspozycji szkoły,  

z zastrzeżeniem, że musi to być uczeń, który brał udział w konkursie plastycznym. Szkoła  

o powyższym poinformuje Organizatora. 

 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

Organizator wyznacza do kontaktu w sprawie Konkursu panią Dagmarę Piestrzyńską reprezentującą 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego: Departament Infrastruktury, Wydział Transportu 

Szynowego, tel. 42  291 97 25, dagmara.piestrzynska@lodzkie.pl.  
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