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REGULAMIN KONKURSU 

„CZY ZNASZ  

ZNAKI DROGOWE?” 

 

 

Postanowienia ogólne:  

 

1.  Organizatorem Konkursu jest HELUKABEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krze Duże 2, 96-325 

Radziejowice.  

2. Konkurs „Czy znasz znaki drogowe?” zwany w dalszej części „Konkursem” jest skierowany do 

Wszystkich dzieci Klientów HELUKABEL Polska Sp. z o.o. w przedziale wiekowym 6 -10 lat 

3. Konkurs rozpocznie się 25.11.2013 r., a zakończy się 12.12.2013 r. 

4. Prace prosimy przesyłać na adres siedziby: HELUKABEL Polska Sp. z o.o., Krze Duże 2, 96-325 

Radziejowice z dopiskiem konkurs plastyczny. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 13.12.2013 r.  

6. Informacje na temat Konkursu: tel.: +48 46 858 01 33, marketing@helukabel.pl  

7. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www. helukabel.pl 

 

Zasady konkursu 

1. Przystąpienie Dziecka do udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie/dostarczenie przez 

Rodzica/Opiekuna, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 

do niniejszego Regulaminu, dostępnego również na stronie: www.helukabel.pl wraz z wykonaną 

pracą plastyczną. 

2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez dziecko rysunku prezentującego znak  

lub znaki drogowe. Każde dziecko powinno przygotować pracę indywidualnie. 

3. Technika prac – kredki, farby, ołówek, węgiel. 

4. Oceniać będziemy przede wszystkim pomysłowość, kreatywność  ale także poczucie humoru. 

5. Organizator nie weźmie pod uwagę prac plastycznych, jeżeli:  

a. zgłoszenie Dziecka do Konkursu nie zostanie dokonane na wymaganym formularzu.  

b. zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych lub dane te będą nieczytelne.  

c. prace plastyczne zostaną dostarczone w stanie uniemożliwiającym ich ocenę  

d. zgłoszenie zostanie przesłane po terminie określonym w Regulaminie. 
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6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu danych osobowych zamieszczonych w Formularzu (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).  

 

 

 

7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 

egzemplarzy prac.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z 

działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich, w tym zniszczenie, nie doręczenie lub wadliwe 

doręczenie nagrody. 

 
Nagrody 
 
Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze prace. Nagrodą jest: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Dla dziewczynek         Dla chłopców 
  

 
 
Wszystkie dzieci, które wezmą udział w konkursie otrzymają drobne upominki w postaci 
zawieszek odblaskowych oraz naklejek. 
 

1. Rodzice/Opiekunowie Laureata wyłonionego w Konkursie plastycznym zostaną o tym fakcie 

powiadomieni telefonicznie albo drogą elektroniczną. 

2. Wysłanie nagród do zwycięzców nastąpi w terminie do 20.12.2013 r. firmą kurierską. 

3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.helukabel.pl 

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
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