
REGULAMIN KONKURSU „CO W PARKACH PISZCZY?” 
 

I. Postanowienia ogólne  
1. Organizatorem Konkursu dla pracowników Spółek GK PGE pt. „CO W PARKACH 

PISZCZY?” (dalej: „Konkurs”) i fundatorem nagród jest PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawa pod nr KRS: 0000059307, kapitał zakładowy  
w wysokości 19.183.746.098,70 złotych, wpłacony w całości, NIP 526-025-05-41, 
(dalej „Organizator”). 

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa  
w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki 
uczestnictwa określa wyłącznie Regulamin wraz z Załącznikami nr 1 i 2 oraz 3,  
a wszelkie dodatkowe materiały mają jedynie charakter informacyjny. 

3. Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora 
(Wydział CSR), na stronach intranetowych Spółek GK PGE, w zakładce „Konkurs” oraz 
w jednostkach organizacyjnych Spółek, właściwych do spraw komunikacji i CSR. 
Osobą odpowiedzialną za koordynację Konkursu z ramienia Organizatora jest Renata 
Kędra, mail: renata.kedra@gkpge.pl (dalej „Koordynator”). Koordynatorzy, którzy 
odpowiadają za koordynowanie oraz komunikowanie Konkursu w Spółkach (dalej 
"Koordynator Spółki”), zostali wskazani w Załączniku nr 2. 

4. Celem Konkursu jest wzmacnianie działań Grupy Kapitałowej PGE z obszaru projektów 
środowiskowych i CSR oraz umocnienie współpracy z Partnerami zewnętrznymi –  
w tym przypadku sześcioma parkami narodowymi (Kampinoski Park Narodowy, 
Słowiński Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, 
Świętokrzyski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy). 

5. Konkurs obejmuje zagadnienia z zakresu dziedziny sztuki. Wygrane w postaci 
vouchera na wyjazd rodzinny (dla dwóch osób dorosłych lub dla dwóch osób dorosłych 
wraz z dziećmi) do jednego z parków narodowych współpracujących z Grupą 
Kapitałową PGE, tj. Kampinoski Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Wigierski 
Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, 
Roztoczański Park Narodowy wraz z nieodpłatnym noclegiem i wyżywieniem 
(śniadanie i obiadokolacja) do kwoty 2 000,00  zł podlegają zwolnieniu podatkowemu 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).   
 

II. Uczestnicy Konkursu  
1. W Konkursie mogą wziąć udział pracownicy zatrudnieni u Organizatora oraz  

w Spółkach GK PGE (dalej: „Spółki”) lub osoby stale współpracujące z Organizatorem 
i Spółkami na podstawie umów cywilnoprawnych (dalej: „Uczestnik”).  

2. Dla potrzeb Konkursu przez „Spółki” rozumie się także wszystkie jej oddziały oraz spółki 
zależne, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej. 
 

III. Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa w Konkursie  
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez Uczestnika (może być wspólnie  

z rodziną)  autorskiej pracy konkursowej według poniższych wytycznych: (dalej: „Praca 
Konkursowa”):  

i. Tematyka: artystyczny kolaż w postaci Pracy plastycznej na temat jednego z 
parków narodowych współpracujących z Grupą Kapitałową PGE, tj. do wyboru: 
Kampinoski Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Wigierski Park 
Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, 
Roztoczański Park Narodowy 

ii. Format: A3 
iii. Technika: dowolna płaska (np. kolaż techniką rysunkową,  wycinanką, 

wyklejanką, zdjęciami, itp.).  
2. Kartę zgłoszeniową (dalej: „Karta Zgłoszeniowa”) wraz z Pracą Konkursową należy 

przekazać/przesłać dedykowanemu koordynatorowi CSR (zgodnie z załącznikiem nr 2) 
w terminie do 10 sierpnia 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego). Po 
zakończeniu zbierania Prac Konkursowych, koordynatorzy CSR przekażą wszystkie 
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zgłoszone Prace Konkursowe wraz z kartami zgłoszeniowymi pracowników Spółek na 
adres siedziby PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie.   

3. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. 
4. Do zgłaszanej Pracy Konkursowej należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia, której 

wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i o której mowa w pkt 2 powyżej. 
5. Pracownik zgłasza pracę do właściwego koordynatora CSR wraz z wymaganymi 

zgodami i oświadczeniami, które są załącznikami do Regulaminu.  
6. Formularz zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu powinien zostać 

podpisany przez Pracownika. Oryginał Formularza zgłoszenia Pracownik przekazuje 
koordynatorowi CSR wraz z Pracą Konkursową.  

7. Przekazanie Pracy Konkursowej wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia jest równoznaczne 
z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacją. 

8. Prace Konkursowe przekazane na Konkurs bez wypełnionej i podpisanej Karty 
Zgłoszenia, o której mowa powyżej lub niespełniające kryteriów takich jak w 
szczególności: nieodpowiedni format, stwierdzone powielenie lub kopia innej pracy, nie 
zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. 

9. Prace przekazane do udziału w Konkursie nie będą zwracane przez Organizatora. 
10. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 
11. Prace Konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 

niebędącymi przedmiotem innego Konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub 
roszczeniami osób trzecich. 

12. Pracownik poprzez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu oświadcza, że wyraża 
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach 
związanych z przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem oraz podaniem informacji o 
zwycięzcach i finalistach konkursu na stronach intranetowych GK PGE, w magazynach 
wewnętrznych, firmowych radiowęzłach, newsletterze oraz wewnętrznych materiałach 
promocyjnych (np. kalendarzu firmowym, raportach) oraz zewnętrznych materiałach 
informacyjnych opracowywanych przez GK PGE w zakresie: imię i nazwisko  
Uczestnika, nazwa i adres Spółki/Oddziału (w której jest zatrudniony), stanowisko, 
służbowy numer telefonu oraz służbowy adres e-mail 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),  (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), (dalej: 
„RODO”), oraz powszechnie obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi 
ochrony danych osobowych osób fizycznych. 

13. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi 
Załącznik nr 3 do Regulaminu. 
 

IV. Kryteria oceny prac konkursowych  
1. Każda praca konkursowa będzie oceniana pod kątem spełniania następujących 

kryteriów: 
i. zgodność z tematyką Konkursu i jej trafne przedstawienie; 
ii. dobór techniki oraz walory estetyczne pracy; 
iii. oryginalność pomysłu; 
iv. odpowiedni format, autorskie wykonanie, brak stwierdzonego powielenia lub 

kopii innej pracy. 
2. Konkurs odbędzie się w okresie od dnia 22.06.2022 r. do 10.08.2022 r., w podziale na:  

i. rozpoczęcie i ogłoszenie Konkursu nastąpi w dniu 22.06.2022 r. 
ii. zgłaszanie Prac Konkursowych do koordynatorów CSR w terminie od dnia 

22.06.2022 r. do dnia 10.08 2022 r., 
iii. wstępna kwalifikacja prac przez Organizatora – od 22.06.2022 r. do 11.08.2022 

r., 
iv. ocena prac przez Jury Konkursowe i wybór sześciu zwycięskich prac - 

06.09.2022 r.  
v. publikacja wyników Konkursu, wraz ze zwycięskimi pracami w mediach 

wewnętrznych GK PGE – 12.09.2022 r., 
vi. nagrody zostaną wysłane pocztą (na koszt Organizatora) w terminie do 14 dni 

roboczych od daty ogłoszenia wyników, na adresy Spółek, w których 



zatrudnieni są Uczestnicy Konkursu. Dane Spółek podane są na Karcie 
Zgłoszeniowej. 

vii. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych Pracowników, 
wybranemu podmiotowi spoza Grupy Kapitałowej PGE, jednak odbywać się to 
będzie w zakresie niezbędnym do dystrybucji nagród, o których mowa powyżej 
(w szczególności w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu, pod który zostanie 
przesłana nagroda konkursowa). 

viii. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu oraz 
poszczególnych jego etapów, w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn. 
Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie za pomocą 
następujących środków komunikacyjnych: strona intranetowa spółki, magazyn 
pracowniczy „Pod Parasolem”, tablice informacyjne, plakat, radiowęzeł, a także 
drogą mailową. 
 

V. Organizacja Konkursu  
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

i. I etap - wstępna kwalifikacja nadesłanych prac przez Organizatora  – zgodnie 
z terminami wymienionymi w IV pkt 2 ppkt. iii. Kryteria Oceny prac 
konkursowych, jak powyżej. 

ii. II etap - wybór zwycięskich prac przez Jury Konkursowe 
2. W I etapie prace konkursowe przekazywane są do koordynatorów CSR. Prace 

następnie są wstępnie weryfikowane pod względem zgodności z wymogami 

konkursowymi. 

3. Do zadań Koordynatora CSR należy w szczególności:  

i. udzielanie Uczestnikom Konkursu niezbędnych informacji o Regulaminie 

i przebiegu konkursu; 

ii. komunikowanie i propagowanie Konkursu w swojej Spółce (za pomocą 

narzędzi komunikacyjnych dostępnych w Spółce). 

4. Etap I Konkursu będzie uznany za zakończony z chwilą zweryfikowania wstępnie przez 

Organizatora zgłoszeń konkursowych, w terminie do dnia 11.08.2022 r. 

5. Etap II Konkursu rozpoczyna w dniu 06.09.2022 r. i może potrwać maksymalnie do 

07.09.2022 – następuje etap wyłaniania zwycięskich prac przez Jury Konkursowe. 

6. Jury Konkursowe powołane przez Organizatora Konkursu wyłoni zwycięskie prace 

spośród nadesłanych Prac Konkursowych, za które zostanie przyznanych 6 nagród 

głównych.  

7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 12.09.2022 r. 

8. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona w mediach wewnętrznych 

Organizatora. 

9. Wyniki ogłoszone przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają procedurze 

odwoławczej. 

10. Prace Konkursowe w całości lub w części mogą być publikowane w intranecie GK PGE, 

intranetach obszarowych, magazynach wewnętrznych, plakatach, ulotkach oraz w 

innych mediach komunikacji wewnętrznej, funkcjonujących w GK PGE, w czasie 

trwania Konkursu oraz w terminie do trzech lat od zakończenia Konkursu, w celach 

promowania rozwiązań intranetowych w komunikacji. 

VI. Nagrody  
1. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi. 
2. Organizator przewiduje: 

i. Zwycięzcy Konkursu (Laureaci Konkursu) uhonorowani zostaną voucherem na 
wyjazd rodzinny (dla dwóch osób dorosłych lub dla dwóch osób dorosłych wraz 
z dziećmi) do jednego z parków narodowych współpracujących z Grupą 
Kapitałową PGE, tj. Kampinoski Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, 
Wigierski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Świętokrzyski Park 
Narodowy, Roztoczański Park Narodowy wraz z nieodpłatnym noclegiem  
i wyżywieniem (śniadanie i obiadokolacja). Voucher uprawnia do 
jednorazowego noclegu w ośrodku wskazanym przez Organizatora Konkursu 
w terminie do 30 czerwca 2023 r. Organizator zapewni Laureatom Konkursu 
atrakcje na miejscu – rodzaj atrakcji rodzinnych zostanie doprecyzowany 



bezpośrednio z Laureatem Konkursu po uzgodnieniu terminu realizacji 
nagrody. 

3. Nagrody, o których mowa w pkt 2 powyżej, zapewnia Organizator Konkursu. 
4. Nagrody, o których mowa w pkt. 2 i.– przekazuje Uczestnikom Organizator Konkursu, 

najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. 
5. Jednostkowa wartość każdej z nagród nie przekroczy 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych 00/100) brutto. 
 

VII. Prawa autorskie  
 
1. W przypadku gdy Praca konkursowa będzie stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 
z późn. zm.), pracownik zgłaszający Uczestnika do Konkursu oświadcza, że Uczestnik 
jest jego wyłącznym autorem i z chwilą jej przekazania do osoby wskazanej w pkt. I 
ppkt. 3 lub właściwej jednostki organizacyjnej Spółki, udziela nieodpłatnie, 
Organizatorowi oraz Spółkom nieograniczonej pod względem terytorialnym, 
niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony, zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, a także zezwala na wykonywanie praw zależnych do 
utworów, na wskazanych poniżej polach eksploatacji: 

i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – prawo do wykorzystania 
utworu w całości lub dowolnie wybranej części; prawo do redakcji, adiustacji, 
zmiany tytułu; zwielokrotnienie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową; 

ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalano 
– wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

2. w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób niż wymienione – publiczne 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie a także publiczne udostępnienie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym, w tym w sieci intranet oraz Internet. Na Organizatora oraz Spółki 
przechodzi własność egzemplarzy, na których utrwalona została praca konkursowa. 

3. Pracownik zgłaszający uczestnictwo w Konkursie ponosi wyłączną odpowiedzialność 
za naruszenie majątkowych lub osobistych praw autorskich, w związku z przesłaną 
Organizatorowi pracą konkursową. 

4. Pracownik zgłaszający uczestnictwo w Konkursie, stosownie do treści art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych udziela 
Organizatorowi zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika 
Konkursu, na czas trwania konkursu oraz przez okres trzech lat licząc od dnia 
zakończenia Konkursu, w celu jego umieszczania, na stronie intranetowej lub innym 
„medium” przeznaczonym dla Grupy Kapitałowej PGE.  

 
VIII.  Inne Postanowienia  

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających 
z nadużyć ze strony pracownika lub Uczestnika, w tym w szczególności złamania zasad 
Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z 
Konkursu oraz usunąć jego pracę konkursowa z Intranetu. Organizator zastrzega, iż w 
tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego 
pracownika za jego wykluczenie z Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania 
przyczyny. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie za pomocą jednego 
lub kilku wybranych z następujących środków komunikacyjnych: intranet GK PGE, 
intranety obszarowe spółek, magazyny wewnętrzne”, tablice informacyjne, radiowęzeł 
lub drogą mailową. 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  
o grach hazardowych (Dz. U. z 2022, poz. 888). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody  
w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

5. Organizator ma prawo w toku realizacji niniejszego Regulaminu posługiwać się 
podmiotami trzecimi, za których działania i zaniechania odpowiada jak za swoje własne. 



6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje 
Organizator. 

7. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r.  poz.  1740 z poźn. zm.).   

8. Spółki GK PGE mają prawo sporządzenia dodatkowych materiałów informacyjnych  
w obrębie swojej Spółki z zastrzeżeniem, iż ich zapisy nie będą pozostawały  
w sprzeczności z niniejszym Regulaminem. 
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