
 

 

 
 

Regulamin konkursu plastycznego 
„Eko zabawka” 

 
1. W konkursie może wziąć udział dziecko pracownika w wieku 5-16 lat zatrudnionego w Aliplast Sp. z 

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

2. Aby zgłosić swoje dziecko do konkursu rodzic musi wysłać zgłoszenie swojego dziecka na maila 
mateusz.malczarski@aliplast.pl w treści wpisując swoje imię, nazwisko i numer telefonu, oraz dane 
dziecka: imię, nazwisko wiek.  

3. Celem konkursu jest zbudowanie przez dziecko „Eko zabawki” z butelek lub plastikowych opakowań.  

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

5. Złożenie gotowych 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.  

6. Prace należy przynosić do działu CSR do dnia 30 maja 2022 r.   

7. W konkursie przewidziane są 3 nagrody za najlepsze prace.  

8. Nagrodami w konkursie są książki „Nauka. To lubię: Kosmos”. Autor Rożek Tomasz. W przypadku 
braku dostępności w/w nagród, zostaną zastąpione podobnymi w zakresie merytorycznym i 
wartościowym.  

9. 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.  

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

11. Prace wyróżnione zostaną wybrane przez komisję powołaną przez dział CSR. Ogłoszenie wyników 
konkursu nastąpi w dniu 1 czerwca 2022 r. podczas festynu z okazji dnia dziecka organizowanego na 
terenach zielonych aliplast. W przypadku zmiany miejsca organizacji imprezy uczestnicy konkursu 
zostaną poinformowani o tym przez wiadomość SMS. 

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

13. Przekazanie nagrody nastąpi 1 czerwca podczas festynu lub w terminie 14 dni od daty ogłoszenia 
wyników.  

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