Regulamin konkursu plastycznego
„PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ ”
§ 1.
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła”
Spółka z o.o. , Sulnówko 74C, 86-100 Świecie.
2. Koordynatorami z ramienia Przedsiębiorstwa są:
➢ Agnieszka Boniek , Anna Kowalska, tel. 52 330 19 80, e-mail: biuro@ekowisla.pl

§ 2.
Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, oryginalnego projektu kartki świąteczno noworocznej. Wybrany projekt zostanie wykorzystany w celach promocyjno – reklamowych
Przedsiębiorstwa.
2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie autorskiego projektu kartki świąteczno – noworocznej.
Praca powinna nawiązywać tematycznie do okresu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
§ 3.
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kategoria 1)
oraz przedszkoli (kategoria 2) z terenu powiatu świeckiego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania
Odpadów „Eko-Wisła” Sp. z o.o.

§ 4.
Warunki konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie, w terminie określonym przez Organizatora,
projektu wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu).
2. Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A4 wybraną przez siebie dowolną
techniką plastyczną. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko autora, wiek, numer
telefonu rodzica/opiekuna prawnego.
3. Pracę konkursową wraz z załącznikiem należy złożyć osobiście bądź przesłać do siedziby Spółki na
adres: Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Spółka z o.o., Sulnówko 74C, 86100 Świecie w terminie do 25.10.2019 r. godz. 14.00.

4. W przypadku prac przesłanych pocztą/firmą kurierską decyduje data wpływu.
5. Dostarczona praca konkursowa nie może być uszkodzona, złożona, pogięta.

§ 5.
Prawa i oświadczenia
1. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy
konkursowej oraz, że udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do pracy
konkursowej w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu,
wykorzystania pracy konkursowej przez Organizatora do celów komercyjnych jak również w celach
promocji i reklamy Organizatora w zakresie następujących pól eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu
magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową
niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu
dystrybucji lub upubliczniania,
2) wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów;
archiwizacja zapisów,
3) wprowadzenie do sieci teleinformatycznych i informatycznych oraz innych form przekazu danych
tj. SMS, MMS itp. oraz przekazu interaktywnego,
4) wprowadzenie do sieci multimedialnych w tym do Internetu i telefonii mobilnej,
5) przesyłanie przy wykorzystaniu informatycznych oraz telekomunikacyjnych środków przekazu
obrazu,
6) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do utworu dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym
2.Uczestnik Konkursu wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na korzystanie i rozporządzanie
przez Organizatora z praw zależnych do pracy konkursowej, na polach eksploatacji, o których
mowa w ust. 1, w tym na włączenie w całości lub w części – wedle wyboru Organizatora– do innego
utworu, w tym plastycznego, audiowizualnego, multimedialnego, audialnego lub też do połączenia
z takim utworem i jego publiczne rozpowszechnianie w ramach pól eksploatacji określonych w ust.
1 lub inne włączenie lub połączenie z utworem lub innym dziełem nie będącym utworem w
rozumieniu art. 1 ust. 1 oraz art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 2016 r. poz.
666) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Uczestnik udostępniając pracę konkursową w celu wzięcia udziału w Konkursie oświadcza, że jest
wyłącznym autorem pracy konkursowej i że udostępniona przez niego praca konkursowa nie
narusza żadnych praw osób trzecich.
4.Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac konkursowych
Uczestników na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu
cywilnego.
5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Organizator nabywa własność
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone
5. W przypadku, gdy zgłoszona praca konkursowa naruszałaby prawa innych osób, opiekun prawny
autora pracy ponosi pełną odpowiedzialność zarówno wobec Organizatora konkursu, jak i osób
trzecich. Uczestnik zwróci Organizatorowi wszelkie wydatki związane z ewentualnym
postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa
procesowego oraz kwoty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu wraz z odsetkami.
6. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację jego wizerunku na potrzeby działań
promocyjnych oraz reklamowych Organizatora związanych z organizacją Konkursu.
§ 6.

Ocena prac
1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Komisja kieruje się następującymi kryteriami:
1) oryginalnością pracy;
2) związkiem pracy z tożsamością Przedsiębiorstwa Eko-Wisła i jego charakterem;
3) walorami artystycznymi i estetycznymi.
3. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Komisja dokona oceny prac w terminie do dnia 31.10.2019 r.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
6. Komisja ma prawo nie rozstrzygać konkursu w przypadku rażąco niskiego poziomu
zgłaszanych projektów.
§7
Nagrody
1. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody za trzy pierwsze lokaty w każdej kategorii.

§8
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie postanowienia
niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ekowisla.pl.
3. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora
nie przysługuje odwołanie.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki.
6. We wszelkich sprawach dotyczących konkursu należy kontaktować się z n/w osobami:
Agnieszka Boniek , Anna Kowalska, tel. 52 330 19 80, e-mail: biuro@ekowisla.pl
7. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1 (należy wypełnić wielkimi literami)

Formularz zgłoszenia uczestnika konkursu na
„PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ”

Dane osobowe uczestnika konkursu:
Imię ............................................................................................................................................
Nazwisko ....................................................................................................................................
Wiek ...........................................................................................................................................
Adres i pełna nazwa szkoły/przedszkola:………………………………………………………………………………..

Dane osobowe rodzica/opiekuna:
Imię ............................................................................................................................................
Nazwisko ...................................................................................................................................
Adres .........................................................................................................................................
Numer telefonu ..........................................................................................................................

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ......................................................................................... (dalej
Dziecko) w Konkursie plastycznym na ,,Projekt Kartki Świątecznej” oraz na nieodpłatne
wykorzystanie nadesłanej pracy w celach promocyjnych i informacyjnych Organizatora Konkursu.
2. Oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują
wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są w żaden sposób
ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu plastycznego na ,,Projekt Kartki
Świątecznej” zorganizowanego przez Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła”
Sp. z o.o. i akceptuję jego warunki.
4. Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które
wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.
5. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska Dziecka, jak również
wykorzystanie jego wizerunku w związku z udziałem w Konkursie plastycznym na ,,Projekt Kartki
Świątecznej”.

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych przez Organizatora
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119)
w celach związanych z Konkursem. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia konkursu na ,,Projekt Kartki
Świątecznej” stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

…………………………………………….
MIEJSCOWOŚĆ, DATA
………………………………………………………………………………………..
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu zorganizowania
oraz przeprowadzenia konkursu na ,,Projekt Kartki Świątecznej” organizowanego
przez Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Sp. z o.o.,
Sulnówko 74C, 86-100 Świecie

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.
Urz.
UE
L
119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania
Odpadów „Eko-Wisła” Sp. z o.o., Sulnówko 74C, 86-100 Świecie. Tel. 52 330 19 80;
e-mail: biuro@ekowisla.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Unieszkodliwiania Odpadów
„Eko-Wisła” Sp. z o.o. jest Pan Artur Jackowski, kontakt: iod@ekowisla.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe wymagane w Formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą
w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia konkursu plastycznego na ,,Projekt Kartki
Świątecznej”.
4) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa,
jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs.
5) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda - dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust.1 lit. f)
RODO w związku z realizacją przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów – tj.
zapewnieniem przez Administratora prawidłowej organizacji oraz przebiegu konkursu.
6) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane członkom komisji konkursowej oraz
upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, jak również
uprawnionym do tego osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów
sprawozdawczych.
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w Formularzu zgłoszeniowym jest
dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w konkursie. Odmowa podania przez
Panią/Pana danych osobowych wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym będzie
równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w konkursie.
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9) w zakresie, na zasadach oraz warunkach określonych w RODO posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych;
− ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
− prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobych
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

