DAF oczyma dziecka
Pozwól uwolnić jego wyobraźnię, a zobaczysz jak postrzega świat.

ESA Trucks Polska Sp. z o.o.
filia Poznań
ul. Ks. Wawrzyniaka 1
62-052 Komorniki
tel. +48.61 890 53 00

Zapraszamy do konkursu najmłodszych przyjaciół DAFa, ich rodziców,
dziadków, wujków...
Dla dzieci, które nadeślą najciekawsze prace, wyjątkowe nagrody - zdalnie
sterowany model DAF.
Zachęcając dziecko do zabawy i Ty masz możliwość zdobycia dodatkowych punktów w programie ESA Adventure.
Szczegóły na odwrocie ulotki.
Nie czekaj, przygodę czas zacząć...

ESA Trucks Polska Sp. z o.o.
filia Konin
Modła Kolonia 5F
62-571 Stare Miasto
tel. +48.63 240 97 10

Konin Żagański 177 - 179
68-120 Iłowa
tel. +48.517 961 707 (TruckStop Iłowa)
tel. +48.61 668 44 90 (ESA Trucks
Polska, filia Iłowa)
ESA Trucks Polska Sp. z o.o.
filia Świecko
Świecko 39
69-100 Słubice
tel. +48.95 788 13 88

REGULAMIN KONKURSU
„DAF oczyma dziecka”
ORGANIZATORZY
Organizator konkursu: ESA Trucks Polska Sp. z o.o.,
ul. Ks. Wawrzyniaka 1, 62‑052 Komorniki.
Współorganizator: DAF Trucks Polska Sp. z o.o.,
Al. Katowicka 40, 05‑830 Wolica k. Warszawy
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa
w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania.
2. Regulamin jest dodatkowo udostępniony na stronie
internetowej organizatora: www.esa-adventure.pl

TEMAT KONKURSU
Zadaniem konkursowym jest nadesłanie autorskich prac
wywołujących u autora skojarzenia z firmą DAF i/lub
z pojazdami ciężarowymi marki DAF.
Temat prac: DAF oczyma dziecka

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem konkursu może zostać każde dziecko
w wieku 3 - 12 lat (rocznikowo), które w podanym niżej
terminie (liczy się data stempla pocztowego) nadeśle
autorskie prace oraz spełni warunki konkursu określone w niniejszym regulaminie.
2. Do udziału w konkursie dopuszczone zostaną wyłącznie samodzielnie i indywidualnie wykonane przez
dziecko prace. Jedno dziecko może przedstawić tylko
jedną pracę.
3. Format prac dowolny, nie większy niż A0.
4. Prace powinny być wykonane w dowolnej technice graficznej, malarskiej lub rysunkowej na papierze, płótnie, kalce, tekturze, folii, sklejce lub desce.
Dopuszcza się collage z wyjątkiem prac wykonanych
z materiałów sypkich oraz spożywczych (lub innych
nietrwałych i łatwo psujących się),
5. Prace powinny być czytelnie podpisane na odwrocie
i zawierać następujące informacje:
• tytuł pracy,
• imię i nazwisko autora,
• wiek,
• imię i nazwisko osoby z jaką jest spokrewnione
dziecko – uczestnik programu ESA Adventure,
• Dane kontaktowe: adres e-mail, tel. kontaktowy,
adres pocztowy.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginalnymi pracami autora i nie naruszają praw osób trzecich, a ich
treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie
chronionych.
7. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całej rozciągłości.
8. Z chwilą otrzymania prac, organizator i sponsor konkursu otrzymuje prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania we własnej działalności, w tym działalności promocyjnej i reklamowej, na wszelkich polach
eksploatacji znanych w momencie rozstrzygnięcia
konkursu. Laureaci konkursu zobowiązują się, że nie
będą wykonywali praw osobistych do prac w sposób

sprzeczny z interesem organizatora ani bez porozumienia z nim.
9. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs
oraz nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub
zaginięcie nadsyłanych prac drogą pocztową.
10. Nadesłanie autorskiej pracy przez uczestnika konkursu pod wskazany adres oznacza, że wyraża on zgodę
na opublikowanie swojej pracy, wizerunku oraz personaliów na liście wygranych, w sytuacji, gdy stanie się
laureatem konkursu.
11. Jury konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad
niniejszego regulaminu.

TERMINY
1. Termin nadsyłania prac: 30 maja 2014 r. (decyduje
data stempla pocztowego). Prace dostarczone po
w/w terminie nie wezmą udziału w konkursie.
2. Prace należy kierować bezpośrednio do:
ESA Trucks Polska Sp. z o.o., filia Poznań,
Ks. Wawrzyniaka 1, 62‑052 Komorniki z dopi‑
skiem „DAF oczyma dziecka” lub ESA Trucks Pol‑
ska Sp. z o.o., filia Iłowa, Konin Żagański 177 - 179,
68‑120 Iłowa z dopiskiem „DAF oczyma dziecka”.
3. Wstępny termin rozstrzygnięcia konkursu, podania
laureatów, wręczenia nagród i wernisażu wystawy pokonkursowej uzależniony jest od lokalizacji serwisu
ESA: 7 czerwca 2014 roku, godz. 14:00 w ESA Trucks
Polska, filia Poznań lub 15 czerwca 2014 roku, godz.
14:00 w ESA Trucks Polska, filia Iłowa. Organizator
zastrzega sobie jednak prawo zmiany w/w terminu.
Informacja o powstałych zmianach zostanie przekazana
uczestnikom drogą SMS jak również za pośrednictwem
strony: www.esa-adventure.pl / www.esatrucks.eu

OCENA I NAGRODY:
1. Kryteria nagradzania: Jury oceni nadesłane prace pod
kątem związku z tematem konkursu oraz poziomu artystycznego dzieła. Nagrodzone zostaną 3 najbardziej
interesujące i najciekawsze prace. Jury zastrzega sobie możliwość dodatkowego wyróżnienia szczególnie
interesujących prac.
2. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez
organizatora jury.
3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają:
• I nagroda: sterowany model DAF dla dziecka i 800
punktów dla uczestnika programu DAF Adventure*
• II nagroda: sterowany model DAF dla dziecka i 500
punktów dla uczestnika programu ESA Adventure*
• III nagroda: sterowany model DAF dla
dziecka i 300 punktów dla uczestnika programu ESA Adventure*
* do programu można przystąpić po zakończeniu konkursu, ale jest to konieczne dla otrzymania nagród.
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