
 

 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 

pod hasłem „Z głową w chmurach” 
 
(dalej „Regulamin”) 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z realizacją Konkursu plastycznego pod nazwą "Centrum Rozwoju i Aktywności 
chroni przyrodę od maleńkości" przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu. 
Poniżej, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania 
Twoich danych, w przypadku gdy zgłosisz się do udziału w Konkursie. 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Tęcza, adres: ul. Brodzka 163, 
54-067 Wrocław, zwany dalej „Organizatorem”. 
2. Organizator wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, z którym można się 
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 
tecza.pracze@gmail.com 
3. Twoje dane osobowe, w postaci: imienia i nazwiska przetwarzane będą w celu 
przeprowadzenia Konkursu Plastycznego pod nazwą "Centrum Rozwoju i Aktywności 
chroni przyrodę od maleńkości", do którego przystąpiłeś/łaś, przesyłając pracę konkursową. 
Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Organizatora, tj. do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z 
jego 
zasadami. 
4. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż przez czas trwania Konkursu i wyjaśnienia 
ewentualnych roszczeń. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy wynika 
to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązany/a do 
podania swoich danych, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału 
w Konkursie. 
7. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy 
powierzenia zawartej na piśmie z podmiotami świadczącymi usługi na zlecenie Centrum 
Tęcza. 
 
 
 
 



 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pod nazwą „Z głową w chmurach” 
 (dalej „Regulamin”) 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Z głową w chmurach” 
 (dalej „Konkurs”). 
2. Konkurs organizowany jest przez Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Tęcza, 
z siedzibą we Wrocławiu, zwanym dalej „Organizatorem”. 
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
4. Konkurs prowadzony jest od dnia 18.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. (dalej „Okres 
Trwania Konkursu”). 
5. a) W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z Wrocławskich Centrów Rozwoju 
i Aktywności Dzieci i Młodzieży, każde Centrum może zgłosić dowolną ilość uczestników 
b) Warunkiem udziału w Konkursie osoby niepełnoletniej jest udzielenie uprzedniej pisemnej 
zgody na jej udział w Konkursie przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego. 
Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny zobowiązany jest złożyć wszelkie oświadczenia 
i zgody w imieniu osoby niepełnoletniej, w tym stanowiące Załączniki nr 1 i nr 2 do 
Regulaminu. 
6. Konkurs ma charakter edukacyjny. Celem Konkursu jest zapoznanie młodzieży z historią 
Polskiego Alpinizmu oraz promocja aktywnego trybu życia 
7. W celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej 
„Jury”) składającą się z czterech osób. 
II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 
1. Informacja o Konkursie zostanie opublikowana wraz z linkiem odsyłającym do treści 
Regulaminu na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
http://swietlice-srodowiskowe.pl/ w dniu 18.05.2022 r. 
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnicy w Okresie Trwania Konkursu 

zobowiązani są wykonać zadanie konkursowe oraz zgłosić je do Konkursu. Zadanie 
konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”) polega na zaprojektowaniu 
plakatu 
promującego „ROK WANDY RUTKIEWICZ” w formie pracy plastycznej 
wykonanej dowolną technika plastyczną z wyłączeniem programów 
graficznych (dalej „Praca Konkursowa”). Plakat powinien zawierać widoczne 
hasło „ z głową w chmurach” 
Prace Konkursowe należy wysłać pod adres mailowy: swietlice.srodowiskowe@gmail.com 
wraz z podaniem danych: 
a) nazwa centrum; 
b) imię i nazwisko Uczestnika; 
c) wiek uczestnika. 

UWAGA – oryginały prac należy zachować na wystawę pokonkursową. 
4. Do każdego zgłoszenia (Pracy Konkursowej) należy załączyć komplet podpisanych zgód 
(w załączniku). Prace Konkursowe, do których nie zostaną załączone w/w zgody lub 
załączone 
zgody nie będą dotyczyć wszystkich małoletnich Uczestników, nie będą brać udziału 
w Konkursie. 



 

5. Fotografie powstałe w wyniku wykonania Zadania Konkursowego nie mogą zawierać 
wizerunków Uczestników ani żadnych innych osób. 
6. Po zakończeniu Konkursu, w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu, Jury Konkursu 
wyłoni pięć zwycięskich Prac Konkursowych, a ich autorom (dalej „Zwycięzcom”) zostaną 
przyznane Nagrody opisane w rozdziale III. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu spośród 
wszystkich biorących udział w Konkursie Prac Konkursowych przez Jury będzie się odbywać 
przy uwzględnieniu następujących kryteriów: (1) zgodność z Zadaniem Konkursowym, 
(2) kreatywne podejście do tematu zadania, (3) pomysłowość, (4) oryginalność. Decyzje Jury 
Konkursu są ostateczne. 
7. Wyniki Konkursu zostaną przekazane przez Organizatora Zwycięzcom w terminie do dnia 
11.06.2022 r. za pośrednictwem strony internetowej: www.swietlice-srodowiskowe.pl oraz 
mailingu. 
 
8. Każde Centrum może zgłosić dowolną liczbę uczestników. Każdy uczestnik może zgłosić 
tylko jedną pracę na konkurs. 
9. W Konkursie nie biorą udziału Prace Konkursowe w przypadku: a) zawarcia w Pracy 
Konkursowej elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, 
religijnych lub treści sprzecznych z prawem; b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, 
w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich; c) zawarcia treści reklamowych, d) 
w sytuacji opisanej w punkcie 4. powyżej. 
10. Praca Konkursowa nie może zawierać wizerunku Uczestników Konkursu ani żadnych 
innych osób. 
III. NAGRODY 
1. Nagrodami w Konkursie dla każdego Zwycięzcy jest zestaw sportowy, rekreacyjny, 
edukacyjny o wartości do 500 zł. 
Każdy uczestnik dostanie upominek za wzięcie udziału w konkursie. 
IV. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
1. Dokonując zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu, zgodnie z Regulaminem, 
Uczestnicy oświadczają i gwarantują, że Praca Konkursowa jest wynikiem ich osobistej 
twórczości i posiadają do niej pełnię praw oraz że Praca Konkursowa nie narusza przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności jakichkolwiek praw osobistych lub 
majątkowych osób trzecich (w tym m.in. praw autorskich, praw do znaku towarowego), a 
także, 
że Uczestnicy są w pełni uprawnieni do zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu i nie jest 
ona obciążona żadnymi prawami osób trzecich. 
2. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Zwycięzcy z chwilą wydania Nagrody 
przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy Konkursowej, 
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w dniu przeniesienia 
autorskich praw majątkowych polach eksploatacji, a w szczególności: a) na wytwarzanie, 
utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy Konkursowej w następujących technikach: drukarską, 
reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego, b) wprowadzanie Pracy Konkursowej 
do obrotu poprzez sprzedaż hurtową i detaliczną, c) użyczanie i najem Pracy Konkursowej, 
d) publikacje, w każdym rodzaju prasy zarówno w treści gazet/pism, jak i na ich pierwszych 
stronach, w tym w ramach reklam i ogłoszeń prasowych, e) publiczne udostępnianie Pracy 
Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie 
wybranym; f) prezentacja i wprowadzanie do pamięci komputera i serwerów sieci 



 

komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz ich udostępniania w 
celach 
reklamowych użytkownikom takich sieci, g) prezentacja dla pracowników 
i współpracowników Organizatora oraz klientów Organizatora, h) użyczanie i najem 
nośników 
na których zarejestrowano Pracę Konkursową, i) dokonywanie obróbki Pracy Konkursowej 
metodą cyfrową i analogową, j) rozpowszechnianie poprzez przekazywanie przedstawicielom 
mediów i prasy, w tym internetowych, w celu ich publikacji, wedle uznania mediów i prasy, 
k) wystawianie wyświetlenie Pracy Konkursowej, w tym w miejscach publicznych, 
l) sporządzanie opracowań Pracy Konkursowej oraz łączenie Pracy Konkursowej z innymi 
utworami oraz eksploatowanie tak powstałych utworów na polach eksploatacji 
wymienionych 
powyżej. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, nie 
przysługuje Zwycięzcy świadczenie inne niż Nagroda. 
3. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Pracy 
Konkursowej 
o pola niewymienione w niniejszym Regulaminie, Organizator i Zwycięzcy w odrębnej 
umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych na niewymienionych 
w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji. Organizatorowi będzie przysługiwało prawo 
pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji Pracy Konkursowej na niewymienionych 
 
w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji. W imieniu Uczestników niepełnoletnich, 
umowę, o której mowa w zdaniu pierwszym zobowiązani są podpisać przedstawiciele 
ustawowi / opiekunowie prawni Uczestników niepełnoletnich. 
V. WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE 
1. Nagrody zostaną uroczyście przekazane Zwycięzcom Konkursu podczas Centrowych 
obchodów Dnia Ziemi 11 czerwca 2022 roku.  
2. Nagrody przekazywane w Konkursie nie mogą zostać wymienione na inne, w tym na ich 
ekwiwalent pieniężny. 
VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
1. Wszelkie reklamacje co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane Organizatorowi 
w Okresie Trwania Konkursu oraz w terminie do 7 dni po zakończeniu konkursu. 
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 
3. W celu sprawnego rozpoznania reklamacji, prosimy, aby treść reklamacji zawierała: 
a) opisany powód reklamacji dotyczący przebiegu Konkursu. b) wskazanie adresu do 
korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego); c) uzasadnienie 
powodów wniesienia reklamacji; d) oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji. 
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia 
przez Uczestników roszczeń na drodze sądowej. 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W Okresie Trwania Konkursu tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora www.swietlice-
srodowiskowe.pl. 
2. Mając na uwadze, że w dniu 20 marca 2020 roku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 20 marca 2020 roku (Dz.U.2020.491 z dnia 2020.03.20 z późn.zm.) wprowadzono na 
terytorium Rzeczypospolitej Polski stan epidemii w związku z zakażeniami SARS – CoV- 2, 
Organizator zastrzega możliwość zmiany treści Regulaminu z ważnych powodów, w tym 



 

w szczególności odwołanie, skrócenie lub wydłużenie czasu trwania Konkursu, przesunięcie 
terminu wydania Nagród. Organizator ogłosi informację o zmianach, jak również opublikuje 
zmieniony tekst Regulaminu na 2 dni przed wejściem w życie zmian – na stronie 
www.swietlice-srodowiskowe.pl. 
3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz RODO (Rozporządzenia 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.2016.119.1). 


