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Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci 

Wrocławski konkurs plastyczny „Bohater 2020” 

(zwany dalej : Regulamin) 

 

§1 Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu Wrocławski konkurs plastyczny „Bohater 2020”, zwanego dalej 

„Konkursem” jest spółka Hello Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 

Wrocławiu (50-128), ul. Św. Mikołaja 19, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000686920, NIP: 

8971842378, o kapitale zakładowym w wysokości 1.550.000 złotych, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Organizatora do udzielania informacji na temat Konkursu jest: 

Marta Forbes, adres e-mail: konkurs@napomocniosacympomoc.pl 

§2 Cele Konkursu 

Celami Konkursu są:  

1. wsparcie prowadzonej przez Organizatora akcji #NaPomocNiosącymPomoc (więcej informacji 

na stronie https://www.napomocniosacympomoc.pl/) poprzez rozpropagowanie jej misji i celów; 

2. rozwijanie u dzieci umiejętności twórczego myślenia, wyobraźni, postaw obywatelskich; 

3. wprowadzenie dzieci w świat wyższych wartości, nauka empatii; 

4. uwrażliwienie dzieci na powyższe wartości. 

§3 Przedmiot Konkursu  

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika Konkursu dowolną techniką pracy plastycznej 

przedstawiającej postać lub przedmiot, które kojarzą się z hasłem „Bohater 2020”. Prosimy dzieci o 

zastanowienie się, kto jest bohaterem walki z koronawirusem, co robi walcząc z nim, jak najlepiej 

pokazać pracę i poświecenie Bohaterów 2020. 

 

https://www.napomocniosacympomoc.pl/
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§4 Warunki uczestnictwa w Konkursie   

1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 10 lat, zwane dalej „Uczestnikami 

Konkursu”.  

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi każdego z Uczestników Konkursu, 

wykonanymi samodzielnie, niepublikowanymi wcześniej oraz nieprzedstawianymi w innych 

konkursach. Złożenie pracy konkursowej jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia 

potwierdzającego te fakty.   

4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę. W przypadku przesłania przez 

Uczestnika Konkursu większej liczby prac, komisja konkursowa zastrzega sobie prawo  do 

wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.   

5. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, 

farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w wybranym 

graficznym programie komputerowym. Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne 

płaskie.  

6. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i 

pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej, nie mogą zawierać treści 

niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności treści obraźliwych, 

wulgarnych, pornograficznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną.  

7. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą Konkursu, to jest z hasłem „Bohater 2020”.  

8. Prace konkursowe w imieniu Uczestników Konkursu składają ich przedstawiciele ustawowi 

(rodzice/inni opiekunowie prawni).  

9. Prace konkursowe zapisane pod nazwą złożoną z imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu wraz 

z załącznikiem wskazanym w ust. 10 poniżej należy przesyłać do Organizatora w formacie 

elektronicznym na adres e-mail konkurs@napomocniosacympomoc.pl w terminie do dnia 

29.05.2020r., do godz. 12:00. 

10. Warunkiem udziału w Konkursie jest dołączenie do każdej z prac konkursowych skanu/zdjęcia 

podpisanej przez przedstawiciela ustawowego autora pracy konkursowej Karty zgłoszenia 

stanowiącej Załącznik do Regulaminu – zawierającej opis pracy, zgodę na udział dziecka 

w Konkursie, oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu, zgodę na publikację pracy 

konkursowej przez Organizatora oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

W przypadku przesłania pracy konkursowej bez Karty zgłoszenia Organizator odrzuci pracę 

konkursową nie dopuszczając jej do udziału w Konkursie.  

§5 Ocena prac konkursowych 

1. Prace konkursowe dostarczane po wyznaczonym przez Organizatora w §4 ust. 9 Regulaminu 

terminie lub wykonane niezgodnie z Regulaminem nie będą oceniane.  

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora, w składzie od 3 do 5 osób uczestniczących w Akcji #NaPomocNiosącymPomoc.  

3. Prace konkursowe będą ocenianie w następujących kategoriach wiekowych: 3-6 lat oraz 7-10 

lat. 
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4. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu, zwanych dalej „Zwycięzcami” w każdej 

z dwóch kategorii wiekowych. 

5. Ocenie komisji konkursowej podlegać będzie: pomysłowość, oryginalność, zgodność 

z tematem, sposób przedstawienia pomysłu. 

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

§6 Ogłoszenie wyników Konkursu  

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 1.06.2020r. O wynikach Konkursu Organizator powiadomi 

pocztą elektroniczną wysyłając informację na adres mailowy, z którego wpłynie zgłoszenie 

konkursowe.  

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora https://www.napomocniosacympomoc.pl/ i w mediach społecznościowych.  

3. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na stronie internetowej 

Organizatora i w mediach społecznościowych.  

4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników Konkursu. 

§7 Nagrody w Konkursie 

1. Organizator przyzna w każdej z wymienionych w §5 ust. 3 Regulaminu kategorii wiekowych 

trzy nagrody dla Zwycięzców Konkursu wyłonionych przez komisję konkursową.  

2. Nagrodami w Konkursie będą zestawy voucherów na karty roczne wstępu do wrocławskiego 

Ogrodu Zoologicznego: Voucher 365 Karta Roczna NORMALNA oraz Voucher 365 Karta Roczna 

ULGOWA o wartości łącznej 200 zł. Dodatkowo laureaci I miejsca zostaną oprowadzeni po ZOO 

przez pracownika placówki. 

3. Nagrody zostaną przekazane w terminie do 5.06.2020r. za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

4. Za nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.  

5. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród w Konkursie. W każdym przypadku będą to 

nagrody o nie mniejszej do nagród wskazanych w  §7 ust. 2 Regulaminu. 

6. Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych, podania nieprawidłowych 

danych lub braku aktualizacji danych przez Zwycięzcę Konkursu oznacza utratę prawa do 

nagrody. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania 

nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu 

oraz do zmiany  terminu przekazania nagród. 

§8 Reklamacje  

 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z 

Konkursem. 

2. Reklamacja powinna zawierać: 

a. imię i nazwisko osoby składającej reklamację; 

b. opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem; 
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c. adres korespondencyjny. 

3. Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora. 

4. Reklamacje zawierające powyższe dane  będą  rozpatrywane  przez  Organizatora  w ciągu 14 

dni roboczych od jej otrzymania.  

5. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa 

Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

§9 Przetwarzanie danych osobowych  

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych będą  

przetwarzane przez Organizatora zgodnie 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, zwanym dalej „RODO”.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli 

ustawowych jest Organizator. Dane kontaktowe Organizatora: ul. św. Mikołaja 19, 50-128 

Wrocław, adres e –mail: konkurs@napomocniosacympomoc.pl .  

3. Organizator będzie przetwarzał dane Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli 

ustawowych w celu:  

d. przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania nagród Zwycięzcom, opublikowania 

imion i nazwisk Zwycięzców na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach 

społecznościowych, w tym celem wsparcia rozpowszechnienia w mediach 

społecznościowych prowadzonej przez Organizatora akcji #NaPomocNiosącymPomoc 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda osoby, której dane dotyczą),  

e. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora tj. do rozpatrzenia 

reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  

f. wypełnienia spoczywających na Organizatorze obowiązków prawnych wynikających 

m.in. z ustawy o rachunkowości, związanych z przechowywaniem dokumentów 

księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom lub organom, którym Organizator jest 

zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Organizatora takim jak: biuro 

rachunkowe, służby informatyczne oraz inni dostarczyciele usług.   

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj.: a. 

w zakresie przeprowadzenia Konkursu oraz wsparcia rozpowszechnienia w mediach 

społecznościowych prowadzonej przez Organizatora akcji #NaPomocNiosącymPomoc – przez 

okres do czasu zakończenia Konkursu i wręczenia nagród Zwycięzcom/trwania akcji 

#NaPomocNiosącymPomoc lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w tym celu;  
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b. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora przez okres niezbędny 

do rozpatrzenia odwołania/ reklamacji, okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń 

Organizatora lub obrony przed roszczeniami,  

c. w zakresie wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków wynikających z przepisów 

prawa przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym 

operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub 

przedawnione.  

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.  

7. Uczestnikom Konkursu oraz ich przedstawicielom ustawowym przysługuje prawo do uzyskania 

dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych 

osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich 

danych, przenoszenia swoich danych do innego administratora, cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu 

wobec przetwarzania ich danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Organizatora.  

8. Uczestnikom Konkursu oraz ich przedstawicielom ustawowym przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w przypadku, gdy uznają oni, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

§10 Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 

opóźnione zgłoszenia do Konkursu powstałe bez winy Organizatora.  

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.   

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2020 roku. 
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Załącznik do Regulaminu 

 

Karta zgłoszenia udziału w Konkursie Wrocławski konkurs plastyczny „Bohater 2020” 

 

1. Tytuł pracy konkursowej ……………………………………………………………………………………………………… 

2. Krótki opis pracy konkursowej (opcjonalnie) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Imię i nazwisko autora pracy konkursowej …………………………………………………………………………….. 

4. Miejscowość zamieszkania autora pracy konkursowej (powiat wrocławski) …..……………………… 

5. Wiek autora pracy konkursowej …………………………………………………………………………………………….. 

6. Imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail przedstawiciela ustawowego 

……………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko) ……………………………………………………………… 

w konkursie Wrocławski konkurs plastyczny „Bohater 2020”. Oświadczam, że akceptuję Regulamin 

konkursu Wrocławski konkurs plastyczny „Bohater 2020”.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora spółkę Hello Poland Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-128), ul. Św. Mikołaja 19 danych osobowych moich 

i dziecka w celach określonych w §10 Regulaminu Konkursu. 

Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo zgody na publiczne 

udostępnianie pracy konkursowej przez Organizatora na potrzeby realizacji i promocji Konkursu oraz 

akcji #NaPomocNiosącymPomoc, w tym w szczególności udzielam zgody na wielokrotne utrwalanie 

i zwielokrotnianie pracy konkursowej każdą techniką, publiczne wystawienie pracy konkursowej i jej 

wykorzystanie na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych, przesyłanie 

pracy konkursowej innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób 

z Organizatorem oraz na jej przystosowanie na potrzeby Organizatora, w szczególności na obróbkę 

komputerową, 

 

 

              ……………………………………………………………………………….. 
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   data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego  

 


