
 
 
 

 
 

„NOWE ŻYCIE BUTELKI PET” 

 

Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie plastycznym 

„Nowe życie butelki PET” na najbardziej oryginalne ponowne wykorzystanie butelki PET! 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Cel konkursu: 

1.1. Popularyzacja zachowań ekologicznych wśród dzieci. 

1.2. Rozbudzanie zainteresowań recyklingiem – nadawanie odpadom drugiego życia. 

1.3. Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 

1.4. Poznawanie różnych technik tworzenia prac plastycznych. 

2. Organizacja konkursu: 

2.1. Organizatorem konkursu jest Indorama Ventures Poland Sp. z  o.o. 

2.2. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Indorama Ventures Poland Sp. z  o.o. 

pod adresem e-mail: konkurs@pl.indorama.net. 

2.3. Konkurs rozpoczyna się 17 września 2021 roku.  

2.4. Adresaci: uczniowie klas 1-3 włocławskich szkół podstawowych. 

2.5. Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród nastąpi 29 października 2021. O wynikach 

konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie/mailowo. 

3. Kryteria konkursu: 

3.1. Konkurs polega na stworzeniu przedmiotu z wykorzystaniem butelki PET lub butelek PET. 

3.2. Zdjęcia przedmiotu wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową zawierającą informacje 

o autorze (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły 

podstawowej, do której uczęszcza autor, imię i nazwisko opiekuna prawnego autora, numer 

telefonu oraz adres e-mail autora/opiekuna autora) należy przesłać na adres e-mail 

konkurs@pl.indorama.net z hasłem „Nowe życie butelki PET” w temacie e-maila, 

w terminie do 16 października 2021 roku. 

3.3. Spośród wszystkich zgłoszonych prac, jury wybierze najlepsze i skontaktuje się z autorami, 

prosząc o dostarczenie prac do siedziby firmy Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. 

we Włocławku. Wykonane prace przechodzą na własność organizatora.  

4. Kryteria oceny: 

4.1. Własnoręczność wykonania. 

4.2. Jedna praca wykonana przez jedno dziecko (prace grupowe nie będą brane pod uwagę). 

4.3. Pomysłowość i oryginalność. 
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4.4. Estetyka wykonania. 

4.5. Zgodność pracy z tematem. 

4.6. Technika wykonania pracy. 

5. Terminarz: 

5.1. Termin nadsyłania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową upływa 16 

października 2021 roku. 

6. Nagrody: 

6.1. Autorzy dwóch najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wręczenie 

nagród odbędzie się 29 października 2021 roku w siedzibie firmy Indorama Ventures 

Poland Sp. z  o.o. we Włocławku. Do wszystkich dzieci, które przęślą prace na konkurs drogą 

mailową zostaną wysłane dyplomy i podziękowania. 

6.2. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest laptop. 

6.3. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest rower. 

7. Postanowienia dodatkowe: 

7.1. Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszeniowej będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) – RODO - na potrzeby przeprowadzenia konkursu i wyłonienia laureatów. 

7.2. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu, tj. Indorama Ventures Poland 

Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku (adres: ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek). 

7.3. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia 

udziału w konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych  osobowych,  

ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  



 
 
 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

„NOWE ŻYCIE BUTELKI PET” 

organizowanym przez firmę  

Indorama Ventures Poland Sp. z  o.o., ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek 

 

Imię i nazwisko autora pracy: 
 

 

 

Data urodzenia: 
 

 

 

Adres zamieszkania: 
 

 

 
Nazwa i adres szkoły podstawowej, 

do której uczęszcza autor 

 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego 

autora pracy: 

 

Nr telefonu autora/opiekuna autora: 
 

 

 
Adres e-mail autora/opiekuna 

autora: 

 

 

  

Oświadczenie opiekuna prawnego autora pracy 
 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych 

oraz danych osobowych autora pracy podanych w karcie zgłoszeniowej w związku z udziałem 

w konkursie „NOWE ŻYCIE BUTELKI PET” zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) - RODO - w celu 

przeprowadzenia konkursu i wyłonienia laureatów. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą 

informacyjną  Administratora  danych  osobowych. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, 

że: Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest  Indorama Ventures Poland Sp. z o. 

o. z siedzibą we Włocławku (adres: ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek). Powyższa zgoda została 

wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.  

 



 
 
 

 
2) Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na nieodpłatne 

przeniesienie praw autorskich do zgłoszonej pracy konkursowej na organizatora konkursu. Wyrażam 

również zgodę na publikowanie zdjęcia pracy konkursowej w Internecie i mediach lokalnych. 

3) Oświadczam, iż praca jest autorstwa mojego dziecka/podopiecznego i w żaden sposób nie narusza 

praw osób trzecich. 

 

 

 

____________________________ ___________________________________  
MIEJSCOWOŚĆ, DATA, CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

 

 

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) - RODO - informujemy, że:  

1) administratorem danych osobowych jest: Indorama Ventures Poland Sp. z o. o. z siedzibą 

we Włocławku (ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek), dane kontaktowe: tel. 544166442, e-mail: 

sekretariat@pl.indorama.net. 

2) dane będą przetwarzane wyłączenie na cele związane z przeprowadzeniem konkursu plastycznego 

„NOWE ŻYCIE BUTELKI PET”, na podstawie świadomej zgody osób, których dane dotyczą - art. 6 

ust 1 lit a RODO,  

3) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu plastycznego „NOWE 

ŻYCIE BUTELKI PET” oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi 

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych, 

4) osoba,  której  dane  osobowe  są  przetwarzane  ma  prawo  do:  dostępu  do  swoich  danych  

osobowych,  ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

5) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, 

6) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa, 

7) podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne do przeprowadzenia konkursu 

plastycznego „NOWE ŻYCIE BUTELKI PET”, 

8) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
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