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- REGULAMIN KONKURSU – 

„ ZIELONY LUDZIK” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Sowul & Sowul Sp. 

z o.o. z siedzibą w 11-300 Biskupiec, ul. Przemysłowa 2 wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000150814, NIP 739-33-33-310,  Kapitał 

zakładowy 130.000,00 zwana w dalszej części regulaminu SOWUL. 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem 

postanowień poniższych. 

3. Konkurs rozpocznie się dnia 22.05.2017 r., a zakończy dnia 10.07.2017 r. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla podopiecznych Domów Dziecka. 

5. Lista zwycięzców wraz z nazwą i adresem Domu Dziecka zostanie opublikowana nie 

później niż  w dniu 14.07.2017 r. na stronie internetowej www.sowul.pl 

II. ZASADY KONKURSU 

1.    Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku:  

I kategoria wiekowa 6-12 lat  

II kategoria wiekowa 13-18 lat 

 

2. Konkurs plastyczno-techniczny polega na wykonaniu trójwymiarowego projektu 

przedstawiającego „logo ludzika” firmy Sowul & Sowul (zał.1) : 

- technika i materiały użyte do wykonania: dowolne ( plastelina, masa solna, drewno, projekt 

komputerowy 3D, tkaniny i wiele innych) NIE MOŻE TO BYĆ RYSUNEK NA KARTCE.  

- rozmiary i wielkość:  dowolna  

- musi być zachowana oryginalna kolorystyka ( min. 70 % powierzchni) 

 

 Projekty, należy przesłać na adres: Sowul & Sowul Sp. z o.o. 11-300 Biskupiec, ul. 

Przemysłowa 2 do dnia 10.07.2017 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data stempla 

pocztowego.  
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Każdy projekt  musi być opisany: Imię, Nazwisko, wiek dziecka, placówka  (pełen 

adres) .  

W przypadku pytań,  prosimy kierować je na adres e-mail: e.kotowska@sowul.pl lub 

pod numer tel. 601 770 907. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej 

www.sowul.pl aby lepiej zapoznać się z profilem i działalnością firmy.  

 

a)  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14.07.2017 r. 

b)  Wyłoniony zostanie jeden zwycięzca w każdej kategorii. 

c)  Prace  oceni komisja w następującym składzie: Laura Sowul lat 15, Gabrysia Sowul lat 

12,   oraz Agnieszka Sowul i Ewa Kotowska. 

 

III. NAGRODY 

 

1. Nagrodą główną w Konkursie jest kwota  1 000  złotych w każdej kategorii dla wygranej 

placówki zaś dla autora wygranego projektu nagroda o wartości do kwoty 250 zł . 

Przyznane zostaną  również po dwa wyróżnienia, w których nagrodą będą upominki do 

kwoty 100 zł.  

2. Dodatkowo autor zwycięskiej pracy, która zostanie w przyszłości wykorzystana 

marketingowo przez SOWUL  (np. na podstawie pracy powstaną gadżety itp.) otrzyma 

jeszcze jedną nagrodę w wysokości 500 zł  po stworzeniu materiału (gadżetu) 

reklamowego. 

3. Dwie zwycięskie placówki mogą ubiegać się o przekazanie w/w kwoty na konto lub 

zakup, dofinansowanie konkretnego przedmiotu czy inwestycji przez SOWUL.  

a) W przypadku przelewu na konto placówka ma obowiązek w przeciągu 35 dni przedstawić 

dla SOWUL faktury oraz zdjęcia zakupionych przedmiotów (lub innego wykorzystania 

gotówki) . 

4. Nagrody zostaną przekazane po rozstrzygnięciu konkursu, w formie uzgodnionej ze 

zwycięzcą w ciągu 30 dni. 

5.   Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 

6.   Każda placówka, która weźmie udział w konkursie, dodatkowo otrzyma jednorazowy 

20%  rabat na zakup mieszanek traw, wraz z gratisową dostawą we wskazanie miejsce w 

Polsce.  
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IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Komisji oceniającej mają charakter wiążący i 

nie przysługuje od nich odwołanie. 

2.  Przesłanie projektów do SOWUL oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie i 

publikowanie przedstawionych pomysłów przez organizatora konkursu bez 

uiszczania honorarium autorskiego. 

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. 

zm.). 

4.  Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

 


