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Regulamin  
Zabawy z ekologicznym przesłaniem 

Aktywizacja pracowników, edukacja ekologiczna  
„Recyklingowe Zwierzaki Cudaki” 

(dalej „Zabawa ekologiczna”) 
 

§ 1  
UCZESTNICY  

Zabawa ekologiczna skierowana jest do dzieci pracowników i współpracowników spółek Kronospan w Polsce oraz 
członków ich rodzin. Prace wykonane w ramach aktywności przekazywane są przez rodziców dzieci biorących 
udział w zabawie (dalej „Uczestnicy”).  

 
§ 2 

ADMINISTRATOR ZABAWY EKOLOGICZNEJ 
Administratorem Zabawy ekologicznej jest Kronospan Polska Sp. z o.o. w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 1 (dalej 
„Kronospan” lub „Organizator”). 
 

§ 3 
CEL ZABAWY EKOLOGICZNEJ 

1. Celem Zabawy ekologicznej jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, promocja 
zasad wtórnego wykorzystywania odpadów jako tworzywa artystycznego, kształtowanie umiejętności 
plastyczno-technicznych oraz pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży.  
 

§ 3 
ZASADY ZABAWY EKOLOGICZNEJ 

 
1. Prace realizowane w ramach zabawy ekologicznej powinny zostać wykonane przez dzieci pracowników i 

współpracowników spółek Kronospan w Polsce.   
2. Zwierzaki Cudaki  mogą zostać wykonane dowolną techniką, w dowolnym formacie i w dowolnej formie. 
3. W zabawie ekologicznej mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane, wykonane jako praca 

realizowana w ramach udziału w zabawie ekologicznej, będące oryginalnymi pracami Uczestnika. 
4. Każdy z Uczestników aktywności może przysłać jedną pracę.  
5. Po upływie terminu zgłoszeń zbierze się komisja złożona z jednego Członka Zarządu, przedstawiciela Działu 

Personalnego i niezależnego, losowo wybranego pracownika, którego dziecko nie bierze udziału w zabawie 
ekologicznej. 

6. Komisja wybierze 10 najciekawszych prac oceniając: nawiązanie do tematu zabawy, oryginalność, estetykę 
pracy, stopień trudności i jakość wykonania.  

 
§ 4  

TERMIN I MIEJSCE PRZEKAZANIA PRAC 
1. Warunkiem uczestnictwa w zabawie ekologicznej jest przekazanie Zwierzaka Cudaka wraz z wypełnionym 

zgłoszeniem dostępnym w biuletynie KronoNews do Działu Personalnego najpóźniej do dnia 22 marca 2021 
roku.  

 
§ 5 

UPOMINKI 
1. Za udział w zabawie ekologicznej przewidziane są upominki wspomagające edukację i kreatywność dzieci 

pracowników Kronospan. 
2. Dla najciekawszych prac przewidziane są upominki.  
 

§ 6 
PUBLIKACJA PRAC 

1. Udział w zabawie ekologicznej jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem na rzecz administratora 
autorskich praw majątkowych do prac, zgodnie z podpisanym przez Uczestnika oświadczeniem. 

2. Prace zostaną zaprezentowane podczas pikniku kolejnej edycji KronoDrzewko lub w przypadku odwołania 
pikniku w ogólnodostępnej strefie biurowca.  

3. Dodatkowo każda z prac zostanie zamieszczona na stronie www.biuroprasowe.kronospan.pl, a podsumowanie 
zabawy opublikowane w kwietniowym wydaniu KronoNews.  

 
§ 7 

DODATKOWE INFORMACJE 

1. Administrator nie zwraca przekazanych prac, 

2. Przystąpienie do zabawy ekologicznej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków i Regulaminu Zabawy 
ekologicznej. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo odwołania, przerwania, zmiany lub przedłużenia zabawy ekologicznej. 

http://www.biuroprasowe.kronospan.pl/

