
UCHWAŁA NR 1/2021 

Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S.A. -  

"Biedronka" w Kostrzynie  

z dnia 22-02-2021. r. 

 

 

Na podstawie § 26 pkt 1 lit. d) i h) Statutu Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego Pracowników JMP S.A. - " Biedronka " w Kostrzynie (dalej: Związek), Zarząd w 

składzie:  

1/ Jarosław Lewiński 

2/ Krzysztof Rachwalski 

3/ Krzysztof Cembrowski 

4/ Krzysztof Zwierzchowski 

5/ Alicja Alchimowicz 

6/ Remigiusz Pankau 

Podjął jednogłośnie uchwałę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Związek, wypełniając założone cele, a także w celu uczczenia 15-lecia zawiązania 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S.A. - "Biedronka" 

w Kostrzynie, organizuje konkurs plastyczny dla dzieci w wieku do 13 lat, pt.: "Z 

Biedronką przez świat". 

2. Prace plastyczne z imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia dziecka, a także danymi 

opiekuna prawnego (imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania) i zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych, należy wysłać na adres biura Związku: NSZZP JMP S.A. 

- "Biedronka" w Kostrzynie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 7a, 49-100 Niemodlin w 

terminie od 01.03.2021r. do 31.05.2021r. (decyduje data stempla pocztowego). Ponadto 

opiekun prawny autora pracy załącza Oświadczenie Wykonawcy (opiekuna prawnego) o 

przekazaniu praw autorskich do pracy plastycznej. Brak załączenia któregokolwiek ze 

wskazanych dokumentów powoduje odrzucenie pracy plastycznej z udziału w konkursie. 



3. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie pracy na 

stronie internetowej: http://zwiazki-biedronka.pl/ ; 

https://www.facebook.com/ZwiazkiBiedronka/ . 

4. Komisja Związku, składająca się z osób współpracujących ze Związkiem (Pracownicy 

Księgowi), w dniu 15.06.2021r. dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni zwycięzców 

konkursu, tj. autorów pięciu najlepszych prac.   

5. Zwycięscy konkursu otrzymają karty podarunkowe do Empik S.A. z siedzibą w Warszawie 

o wartości 300,-zł każda. 

6.  Podstawą do przekazania karty podarunkowej jest przekazanie wypełnionego Wniosku o 

przekazanie karty podarunkowej i przesłanie jej na adres biura Związku: NSZZP JMP S. A.  

„Biedronka” w Kostrzynie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 7a, 49-100 Niemodlin.  

 

§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu 01-03-2021r. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1/ Wniosek o przekazanie karty podarunkowej; 

2/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

3/ Oświadczenie Wykonawcy (opiekuna prawnego) o przekazaniu praw autorskich. 


