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REGULAMIN KONKURSU "POKOLORUJ NASZ ŚWIAT" 

§ 1 Organizator 

Organizatorem konkursu „POKOLORUJ NASZ ŚWIAT” (dalej: „Konkurs”) jest Polski 

Związek Lekkiej Atletyki (dalej: PZLA) z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 4, 01-612 

Warszawa. 

§ 2 Cel konkursu 

Celem Konkursu jest promocja lekkoatletyki, PZLA, lekkoatletów oraz partnerów i 

sponsorów PZLA. 

§ 3 Uczestnicy 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby niepełnoletnie (po 

wypełnieniu oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego). 

2. Jeden uczestnik może przygotować tylko jedną prace plastyczną. 

§ 4 Zadanie konkursowe 

1. Do uczestników Konkursu należeć będzie wybranie jednej spośród ośmiu 

ilustracji i pokolorowanie / przyozdobienie jej dowolną techniką plastyczną, 

następnie zeskanowanie lub zrobienie jej zdjęcia i przesłanie do PZLA.  

2. Ilustracje dostępne będą do pobrania pod adresem: 

https://pzla.pl/aktualnosci/11573-startuje-konkurs-34-pokoloruj-nasz-swiat-34 

3. Prace (plik podpisany imieniem i nazwiskiem autora) oraz podpisane przez 

rodzica / opiekuna prawnego  i zeskanowane oświadczenie (do pobrania na 

stronie internetowej PZLA) należy nadesłać na adres marketing@pzla.pl do 22 

maja 2020 roku. W tytule maila należy wpisać Konkurs Pokoloruj nasz świat. 

§ 5 Termin nadesłania prac 

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres marketing@pzla.pl do 22 maja 2020 roku 

do godziny 20:00. W tytule maila: Konkurs Pokoloruj nasz świat – imię i nazwisko autora. 

§ 6 Etapy konkursu 

Opracowanie pracy plastycznej i nadesłanie skanu lub zdjęcia pracy (nazwa pliku 

imię i nazwisko autora) do PZLA na adres marketing@pzla.pl ( 20 maja 2020) – etap I. 

Prezentacja prac w mediach PZLA ( od 25 maja 2020) – etap II. 

Ogłoszenie wyników (1 czerwca 2020) – etap III. 

§ 7 Wyłonienie zwycięzców 

Spośród nadesłanych prac, trzyosobowa komisja  powołana do rozstrzygnięcia 

Konkursu, wyłoni pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej z dwóch kategoriach 

wiekowych. 

§ 8 Kategorie wiekowe 

Konkurs prowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) do 10 lat; 

https://pzla.pl/aktualnosci/11573-startuje-konkurs-34-pokoloruj-nasz-swiat-34
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b) od 11 lat do 16 lat. 

§ 9 Wyniki Konkursu 

Wyniki zostaną głoszone w mediach PZLA 1 czerwca 2020 roku. 

§ 10 Nagrody (do decyzji – wpisano przykładowe) 

1. Organizator przewiduje wyłonienie 1, 2 i 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej. 

a) do 10 lat 

1 miejsce: książka 100 lat Polskiej Lekkoatletyki, medal 100-lecia PZLA, kubek termiczny 

LDK!, książka biograficzna Ireny Szewińskiej, koszulka reprezentacji Polski z autografem 

2 miejsce: książka 100 lat Polskiej Lekkoatletyki, kubek termiczny LDK!, książka 

biograficzna Ireny Szewińskiej, pałeczka sztafetowa z autografem 

3 miejsce: książka 100 lat Polskiej Lekkoatletyki medal 100-lecia PZLA, kubek termiczny 

LDK!, książka biograficzna Ireny Szewińskie 

b) do 11 lat do 16 lat 

1 miejsce: książka 100 lat Polskiej Lekkoatletyki, medal 100-lecia PZLA, kubek termiczny 

LDK!, książka biograficzna Ireny Szewińskiej, koszulka reprezentacji Polski z autografem 

2 miejsce: książka 100 lat Polskiej Lekkoatletyki, kubek termiczny LDK!, książka 

biograficzna Ireny Szewińskiej, pałeczka sztafetowa z autografem 

3 miejsce: książka 100 lat Polskiej Lekkoatletyki, kubek termiczny LDK!, książka 

biograficzna Ireny Szewińskiej 

2. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców na wskazany w oświadczeniu 

rodzica / opiekuna prawnego adres, na koszt PZLA. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych powyżej nagród. 

Zwycięzcom nie przysługuje odwołanie w tym zakresie. 

§ 11 Inne informacje 

1. W mediach PZLA zostanie utworzona galeria zdjęć ze wszystkimi nadesłanymi 

pracami. 

2. Prace przesłane po terminie, niezgodne z Regulaminem, niebędące pracą 

autora podpisanego pod pracą lub bez załączonego oświadczenia nie będą 

brały udziału w Konkursie. 

3. Przesłanie pracy konkursowej oznacza akceptację przez uczestnika i rodzica / 

opiekuna prawnego postanowień Regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami § 12 

Regulaminu. 

4. Przesłane prace konkursowe stanowić będą własność Organizatora, który 

zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 

5. Organizator nie zwraca prac. 

6. Regulamin i oświadczenie dostępne będą na stronie internetowej PZLA. 

7. Organizatorowi przysługuje prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu. 

8. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 
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9. Od decyzji Organizatora nie przysługują odwołania. 


