
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI „PORT CIGACICE” 

 

§ 1 Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie 

(zwany dalej „Organizatorem”).  

2. Adres Organizatora: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie,  

ul. Licealna 10b, 66-100 Sulechów.  

3. Osoba odpowiedzialna za przebieg i realizację konkursu oraz uprawniona do udzielania 

informacji na temat konkursu: Pan Krzysztof Sadowski, tel. 663-617-000.  

 

§ 2 Tematyka prac konkursowych 

 

1. Tytuł konkursu: Port Cigacice.  

2. Prace konkursowe ilustrować mają obrazy i wydarzenia związane z rzeką Odrą i portem  

w Cigacicach. Mogą zawierać większe obrazy przedstawiające całość portu lub rzeki albo 

mniejsze ich elementy np. statki, zwierzęta i roślinność związaną z rzeką. 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnikiem konkursu może zostać każde dziecko, które nie przekroczyło 12 roku życia.  

2. Każdy uczestnik konkursu może przedłożyć jedną pracę.  

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

4. Praca plastyczna może być zrealizowana w dowolnej technice (np. ołówek, węgielek, 

kredka, pastele, farby, wycinanki, wyklejanki itp.) na papierze formatu A4 bądź A3 (kartka  

z dużego lub małego bloku rysunkowego albo technicznego).  

5. Złożone na konkurs prace muszą być czytelnie podpisane z podanym wiekiem dziecka i 

telefonem kontaktowym.  

6. Do każdej konkursowej pracy plastycznej należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na 

przetwarzanie danych osobowych dziecka – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie, 

nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. 

Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji w powyższych 

zakresach.  

8. Prace będą oceniane indywidualnie (nie przyjmujemy prac zbiorowych i nie przewidujemy 

nagród zbiorowych dla klas, grup przedszkolnych itp.).  

 

§ 4 Termin i warunki dostarczenia prac 

 

1. Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora osobiście (sekretariat znajdujący się na 

basenie miejskim) lub drogą pocztową (pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską, na koszt 

nadającego). Prace przesłane w formie skanów drogą elektroniczną nie zostaną 

dopuszczone do oceny.  

2. Prace należy nadsyłać na adres Organizatora podany w § 1 z dopiskiem: „Konkurs 

plastyczny”. 

3. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 17 maja 2022 roku (w przypadku prac 

nadsyłanych pocztą decyduje data doręczenia do siedziby Organizatora – prosimy  



o nadanie prac z odpowiednim wyprzedzeniem). Prace przekazane po podanym terminie 

nie będą dopuszczone do konkursu i poddane ocenie.  

4. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 23 maja 2022 roku.  

5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 23.07.2022 r. w Cigacicach 

podczas jubileuszu 15-lecia portu.  

6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie. 

7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

8. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w trakcie ich dostarczania drogą pocztową.  

 

§ 5 Zasady oceny prac 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa w składzie:  

 Łukasz Duch – Przewodniczący Komisji 

 Ewa Kobylczak – Członek Komisji 

 Roman Włoch – Członek Komisji. 

2. Z przedłożonych prac komisja konkursowa wybierze 20, których autorzy otrzymają 

nagrody.  

3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: 

a) zgodność z tematem konkursu,  

b) oryginalność,  

c) samodzielność wykonania.  

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.  

5. Prace konkursowe, które nie będą podpisane i nie będą posiadały zgody opiekunów,  

o której mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu, nie będą oceniane przez komisję konkursową.  

 

§ 6 Nagrody 

 

1. Organizator przewiduje dla zwycięzców nagrody rzeczowe. 

2. Zwycięskie prace konkursowe zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora, 

na portalu społecznościowym Facebook, na gadżetach promocyjnych oraz zostaną 

zaprezentowane na wystawie podczas imprezy jubileuszu 15-lecia portu Cigacice.  

 

§ 7  Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,  

b) odstąpienia od przeprowadzenia konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora 

(np. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa),  

c) nierozstrzygnięcia konkursu z powodu nadesłania prac niespełniających oczekiwań 

opisanych w regulaminie (np. gdy poziom artystyczny prac konkursowych nie będzie 

zadowalający), 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.sulechow.pl. 

3. Z dniem doręczenia Organizatorowi pracy konkursowej na Organizatora przechodzą, bez 

wynagrodzenia, prawa własności oraz prawa do wykorzystania prac na następujących 

polach eksploatacji:  

 druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,  

 używanie w Internecie oraz na profilach społecznościowych celem prezentacji prac,  

http://www.sulechow.pl/


 prezentowanie na wystawach organizowanej w ramach obchodów jubileuszu 15-lecia 

portu Cigacice, 

 w celach promocyjnych poprzez użycie obrazu prac na materiałach promocyjnych. 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego 

dziecka*  w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, w tym ich ujawnienie w celu 

organizacji, przeprowadzenia, zakończenia oraz promowania Konkursu pn. „ Port 

Cigacice”, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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. z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej RODO. Przyjmuje do 

wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  

 

 

                                    …...……………………………………………………………………………… 

                                  (miejscowość, data oraz czytelny podpis uczestnika/rodziców/opiekunów prawnych ) 

 
*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) tzw. RODO informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie 

reprezentowany przez Dyrektora (adres: ul. Licealna 10B, 66-100 Sulechów, tel.: 725 048 000) 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - 

mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja Konkursu pn „ Port Cigacice”. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane 

dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie 

niemożnością zgłoszenia udziału w wydarzeniu, o którym mowa w pkt. 3. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas 

organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji wydarzenia, o którym mowa w pkt. 3 z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością 

usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę. 

6) Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

mailto:inspektor@cbi24.pl


7) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp 

do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga 

tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe będą również udostępnione 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te 

podmioty z Administratorem, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie tj dostawcy usług 

internetowych i systemów informatycznych, usługodawcy wykonujących usługi serwisu systemów 

informatycznych. Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane sponsorom nagród oraz odbiorcom 

wydarzenia, o którym mowa w pkt. 3.  

8) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) sprostowania nieprawidłowych danych; 

c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych; 
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) Osoba, której dane są przetwarzane  ma prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie 
danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 

Warszawa. 

10) W przypadku wyrażenia przez Uczestnika konkursu/jego rodziców lub opiekunów prawnych zgody na 
rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego publikację na portalu społeczniościowym Facebook, dane 

osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego jakim są 

Stany Zjednoczone Ameryki. Przekazywanie danych osobowych do w/w państwa trzeciego nie 

znajduje podstawy w decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w 
art. 45 ust. 1 . Informujemy, iż w/w państwo trzecie nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony 

danych. 

 


