
 
 

REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„CO ZROBI SMOK, ABY PRZEGONIĆ SMOG?”  

 

 

§ 1. 

Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: 

1) Organizator - Stowarzyszenie Dobre, z siedzibą przy ul. Żywiecka 25, 33-300 Nowy Sącz, 

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000731332, NIP 734 35 58 863; 

2) Regulamin – niniejszy regulamin konkursu plastycznego „Co zrobi smok, aby 

przegonić smog?”; 

3) Konkurs – konkurs plastyczny pod hasłem: „Co zrobi smok, aby przegonić smog” organizowany 

przez Organizatora na podstawie Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa; 

4) Uczestnik – osoba, która bierze udział w Konkursie na podstawie Zgłoszenia; 

5) Zgłoszenie – zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie dokonane przez jego przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego; 

6) Praca – materiał autorstwa Uczestnika, przesłany Organizatorowi w ramach Konkursu wraz ze 

Zgłoszeniem. 

§ 2. 

Konkurs 

1. Konkurs organizowany jest w terminie od 1 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r.  

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0-3 szkół podstawowych mających swoją 

siedzibę na terenie Nowego Sącza, na podstawie Zgłoszenia dokonanego przez przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego. 

3. Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać Organizatorowi do dnia 22 listopada 2019 r. w 

formie listownej na adres Organizatora – Stowarzyszenie Dobre, ul. Żywiecka 25, 33 – 300 

Nowy Sącz (decyduje data doręczenia listu) lub w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: 

dobrestowarzyszenie@gmail.com, w tytule wiadomości wpisując hasło „KONKURS”. 

4. Zgłoszenia należy dokonać wykorzystując formularz dostępny w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie www.dts24.pl 

5. Każdy Uczestnik do Zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć Pracę, wykonaną zgodnie z 

warunkami Konkursu określonymi w § 3. Regulaminu.  
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6. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

7. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi nieodwołalnej licencji 

na korzystanie z Pracy na zasadach określonych w § 6. Regulaminu. 

8. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika oraz jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, na 

warunkach określonych w § 7. Regulaminu.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w Zgłoszeniu w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie.  

 

§ 3. 

Praca 

1. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane Prace plastyczne wykonane na papierze dowolną 

techniką, które: 

1) są wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; 

2) mają postać pracy o formacie A3 lub A4. 

3) odpowiadają na pytanie będące hasłem Konkursu: „Co zrobi smok, aby przegonić smog?”;  

2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę. W przypadku zgłoszenia większej liczby 

prac przez tego samego Uczestnika, Organizator zakwalifikuje do Konkursu wyłącznie pracę 

zgłoszoną jako pierwszą albo samodzielnie wybierze jedną z prac zgłoszonych równocześnie.  

 

§ 4. 

Nadzór nad Konkursem i rozstrzygnięcie 

1. Nadesłane prace do Konkursu będą niezwłocznie publikowane na stronie www.dts24.pl w 

zakładce „Każdy Smok przegoni smog”. 

2. Trzech zwycięzców Konkursu wyłoni Kapituła konkursowa.  

3. Kapituła składa się z ____4___ członków.  

4. Kapituła podejmuje decyzję większością głosów.  

5. Kapituła czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, dokonuje przyjęcia Zgłoszeń oraz ich 

weryfikacji pod względem zgodności z Regulaminem, rozpatruje reklamacje i zastrzeżenia 

Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu oraz wyłania zwycięzców.   

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 24 listopada 2019 r. i podane do 

wiadomości na stronie www.dts24.pl w zakładce „Każdy Smok przegoni smog”.  

 

§ 5. 

Nagrody 
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1. Nagrody określa i funduje Organizator.  

2. Nagrodami w konkursie są: podwójne wejściówki do kina Helios oraz do parku trampolin w 

Nowym Sączu. Łączna wartość nagród - 250 zł brutto. 

3. Nagrody wręcza Organizator w swojej siedzibie przy ul. Żywieckiej 25, 33-300 Nowy Sącz w 

terminie do 30 listopada 2019 r. O terminie wręczenia nagród zwycięzca oraz laureaci zostaną 

powiadomieni za pośrednictwem wiadomości sms wysłanej na numer telefonu podany w 

treści Zgłoszenia. Po upływie terminu odbioru nagród, nagrody nie będą wydawane.  

4. Po odbiór nagrody Uczestnik zobowiązany jest zgłosić się w wyznaczonym terminie wraz z 

przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym.  

5. Nagrodzone Prace oraz Prace wskazane przez Komisję zostaną opublikowane na łamach 

gazety „Dobry Tygodnik Sądecki” oraz na stronie internetowej pod adresem www.dts24.pl w 

zakładce „Każdy smok przegoni smog”. 

§ 6. 

 Licencje 
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1. Dokonując Zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 

niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na:  

1) korzystanie z Pracy przez Organizatora na następujących polach eksploatacji: 

a) wprowadzania Pracy do pamięci komputera, 

b) wprowadzania Pracy do własnych baz danych Organizatora, bądź w postaci 

oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, 

c) w zakresie utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu i zwielokrotniania Pracy 

dowolną techniką, w tym optyczną, drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową 

d) przekazywania lub przesyłania zapisów Pracy pomiędzy komputerami, serwerami i 

użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju 

środków i technik, 

e) publicznego udostępniania Pracy nieodpłatnie, w tym w trakcie prezentacji i 

konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i 

komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym 

również - z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych. 

f) łączenie z innymi częściami lub podział na części, 

g) dokonanie opracowań Pracy, w tym przede wszystkim w zakresie niezbędnym z 

punktu widzenia technicznego do udostępnienia Pracy na stronach internetowych 

Organizatora, 

h) wykorzystywanie dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych,  

2) publikację Pracy na warunkach opisanej powyżej licencji bez noty autorskiej, 

3) wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. 

g. 

 

§ 7. 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dobre z siedzibą w Nowym Sączu, 

33-300 Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25. 

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane dla celów uczestnictwa w Konkursie. Dane są 

przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę i do momentu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. Dane mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawne 

uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celach marketingowych. 



 
 

3. Odbiorcami danych mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora. Dane osobowe 

nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, za wyjątkiem zaufanych partnerów 

świadczących na rzecz Administratora usługi, np. usługi hostingowe lub prawne. Powierzenie 

danych zaufanym partnerom następuje w oparciu o zawarte przez Administratora umowy 

powierzenia przetwarzania danych, gwarantujące ochronę na poziomie odpowiadającym 

wymaganiom RODO. 

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w przepisach prawa, i o 

ile przepisy prawa przewidują możliwość skorzystania z tych praw ze względu na charakter 

danych i charakter przetwarzania.  

5. Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w 

Konkursie. 

6. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.  

2. Każda osoba dokonująca Zgłoszenia zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem oraz 

przestrzegania jego postanowień.  

3. Ostateczna interpretacja tekstu Regulaminu należy do Organizatora.  

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się   odpowiednie 

obowiązujące przepisy prawne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


