
 

Regulamin konkursu 

„Marki włącz się w pomaganie” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki organizacji konkursu pod nazwą, „Marki włącz się 
w pomaganie”, zwanego dalej Konkursem. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie mareckich szkół,  przedszkoli i liceum.  
3. Finał konkursu i rozdanie nagród odbędzie się podczas kiermaszu charytatywnego 

organizowanego dla Klaudii Sobczak, 11 letniej mieszkanki Marek, cierpiącej na 
dziecięce porażenie mózgowe.  

4. Kiermasz odbędzie się 07.12.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela 
Makuszyńskiego, ul. Okólna 14 w Markach od godz. 14.00 do 20.00. 

5. Organizatorem jest: TCD Joanna Piotrowska - Lokalna Inicjatywa Społeczna. 
6. Organizator Konkursu jest jednocześnie współorganizatorem wydarzenia tj. kiermaszu 

charytatywnego.  
7. Konkurs uzyskał honorowy patronat Burmistrza Miasta Marki. 
8. Wszelkie wyjaśnienia i informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod adresem 

e-mail:  markiwlaczsiewpomaganie@gmail.com lub telefonicznie 514 636 730. 
9. Udział w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptację jego 

postanowień. 
10. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada  

2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 847). 

§ 2 

Uczestnicy 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, przedszkolaków i licealistów  
zamieszkujących Gminę Miasto Marki, zwanych dalej Uczestnikami. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału najbliżsi członkowie rodziny, tj. mąż, żona, dzieci, 
organizatorów Konkursu.  

3. Każdy Uczestnik Konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę. 
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów 

związanych z ich uczestnictwem w Konkursie. 
5. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego 

pracy przez Organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę. 
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i podpisanie formularza 

zgłoszeniowego do konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 
Formularz może zostać wypełniony w dniu rozstrzygnięcia Konkursu, tj. 07.12.2019 r.  

7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do załączenia formularza zgłoszeniowego do 
konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, podpisanego przez rodzica 
lub opiekuna prawnego. 

 

 



§ 3 

Cele Konkursu 

Celami Konkursu są: 

a) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży, 
b) rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi, wyzwalanie chęci do 

działania w celu poprawy istniejącego stanu rzeczy, 
c) kształtowanie aktywnej i twórczej postawy mieszkańców. 

§ 4 

Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i dostarczenie do organizatora pracy plastycznej, 
której tematem przewodnim będzie pomoc dla drugiego człowieka. Prace należy 
dostarczyć w dniu 07.12.2019 r do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela 
Makuszyńskiego, ul. Okólna 14 w Markach w godzinach 14.00 – 15.00 

2. Praca plastyczna w formacie A4, technika dowolna. 
3. Prace będą oceniane w 5 kategoriach wiekowych:  

- przedszkolaki 
- klasy 1 – 3  
- klasy 4 – 6 
- klasy 7 – 8  
- licealiści 

4. Zostaną odrzucone zgłoszenia do Konkursu, które zostały dostarczone: 
1) bez wymaganych dokumentów, o których mowa w niniejszym regulaminie, 
2) po terminie, o którym mowa w § 4 ustęp 1.  

5. Prace zgłoszone do Konkursu nie są zwracane przez Organizatora Uczestnikom. 

§ 5 

Tryb zgłaszania prac 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy, spełniającej warunki 
niniejszego regulaminu, w formacie A4, w dniu 07.12.2019 r w godz. 14.00 – 15.00, do 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Okólna 14 w Markach.  

2. W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie te prace, które zostały dostarczone do 
Organizatora w terminie podanym w ust. 1. 

3. Prace należy podpisać na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem wraz z telefonem do 
opiekuna i z zaznaczeniem kategorii wiekowej.  

§ 6 

Ocena zgłoszonych propozycji 

1. Zgłoszone przez Uczestników prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną 
przez Organizatora. 

2. Prace będą oceniane pod względem: 
1) adekwatności do celów Konkursu, 
2) skuteczności przekazu, 
3) pomysłowości i oryginalności. 

3. Z rozstrzygniętego Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany 
przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.  



4. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 07.12.2019 r. do godz. 
18.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Okólna 14  
w Markach.  Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne i nie przysługuje od 
niego odwołanie. 

§ 7 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1. Uczestnicy zgłaszający prace do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby prawidłowej realizacji Konkursu. 
(ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 2019 poz. 1781). 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 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. Urz. UE L 119, str. 1-88) informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest TCD Joanna Piotrowska. Można się z Nim 
kontaktować na adres markiwlaczsiewpomaganie@gmail.com. 

2) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu, a dane osobowe 
przetwarzane są na podstawie zgody Uczestnika i/lub rodzica (opiekuna) Uczestnika 
art. 6 ust. 1 lit. a) 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). 

3) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane  
innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów 
prawa lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych 
osobowych. 

4) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia                      
i zakończenia Konkursu oraz w okresie przechowywania dokumentacji związanej z jej 
realizacją ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5) Uczestnikowi i/lub rodzicowi (opiekunowi) Uczestnika przysługuje prawo żądania 
dostępu do treści swoich danych osobowych; jak również Prawo do cofnięcia zgody, 
adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6) Uczestnik i/lub rodzic (opiekun) Uczestnika ma prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 
uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w Konkursie 
oraz wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu. 

8) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 
profilowaniu. 

9) Dane osobowe mogą być udostępniane w materiałach promujących Urząd Miasta 
Marki. 

 
 
 
 

 

 



§8 

Nagrody w konkursie 

1. Nagrody otrzyma 25 Uczestników. W każdej kategorii wiekowej zostanie nagrodzonych 
pięciu Uczestników w każdej kategorii wiekowej, których prace zostaną wyłonione przez 
Komisję Konkursową. 

2. Organizator może przyznać także wyróżnienia – maksymalnie 3 kolejnym Uczestnikom 
Konkursu w każdej kategorii wiekowej, których prace zostaną wyróżnione w Konkursie.  

3. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe między innymi:  
 Głośniki bezprzewodowe, 
 Słuchawki, 
 Myszki komputerowe, 
 Kalendarze ścienne, 
 Artykuły plastyczne. 

 
4. Nagrody nie podlegają wymianie.  

§9 

Prawo własności i prawo wykorzystania zgłoszonych propozycji 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac (także tych 
nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych, w tym na wystawie 
pokonkursowej. Przygotowanie i wydruk prac leży wyłącznie po stronie Organizatora. 

2. Uczestnicy, z chwilą przekazania prac do Organizatora, przenoszą nieodpłatnie na 
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe do 
prac plastycznych na następujących polach eksploatacji: 

1) nieograniczonego wykorzystania w działalności Organizatora bez względu na 
sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu, w tym publikowania     
w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora; 

2) utrwalenia w całości lub części dowolną techniką; 
3) zwielokrotnienia w całości lub częścią dowolną techniką; 
4) wprowadzenia do pamięci komputera; 
5) wyświetlania; 
6) wprowadzania do obrotu; 
7) wprowadzania i udostępniania na stronie internetowej oraz portalach 

społecznościowych miasta Marki; 
8) użyczania osobom trzecim. 

3. Uczestnicy, o których mowa w ust. 2, zezwalają Organizatorowi na korzystanie  
z autorskich praw zależnych, w tym łączenia prac z innymi dziełami i/lub utworami. 

4. Organizatorowi będzie przysługiwać wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania 
prac, o których mowa w ust. 2. 

5. Organizator jest uprawniony do zniszczenia prac Uczestników, których prace nie zostały 
nagrodzone. 

6. Uczestnik zobowiązany jest nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić 
Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń zgłoszonych 
przez osoby trzecie z tytułu przekazanej pracy.  

7. Uczestnik oświadcza, że przekazana praca stanowi jego własny wytwór  
i nie narusza praw osób trzecich. 

 



§10 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania Konkursu 
w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
3. Niniejszy regulamin podlega zmianie na zasadach na jakich został przyjęty. 



Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Konkursu „Marki włącz się w pomaganie” 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Marki włącz się w pomaganie” 
dla osób niepełnoletnich 

 
Dane uczestnika Konkursu 

imię i nazwisko Uczestnika …………………………………………………………. 

Adres e-mail ………………………………………………………………….. 

dane rodzica (opiekun) 

imię i nazwisko  …………………………………………………………. 

numer telefonu …………………………………………………………….. 

Oświadczam, że: 

1) …………………………………..…………… jest autorem  przekazanej w ramach 
konkursu „Marki włącz się w pomaganie” pracy plastycznej, 

2) ……………………………………..……….... oraz ja jako rodzic/opiekun prawny 
zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia Regulaminu Konkursu „Marki włącz się 
w pomaganie” 

3) dobrowolnie wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………. 
w konkursie „Marki włącz się w pomaganie” 

4) przekazana praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich ani przepisów 
obowiązującego prawa; 

5) wyrażam w imieniu ……………………………………………... zgodę na nieodpłatne 
przeniesienie na Organizatora Konkursu „Marki włącz się w pomaganie” autorskich praw 
majątkowych do przekazanej pracy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na 
następujących polach eksploatacji: 
a) nieograniczonego wykorzystania w działalności Organizatora Konkursu „Marki włącz 

się w pomaganie” bez względu na sposób jej zwielokrotnienia i wprowadzania do 
obrotu, w tym publikowania w materiałach reklamowych i promocyjnych 
Organizatora Konkursu „Marki włącz się w pomaganie” 

b) utrwalenia w całości lub części dowolną techniką; 
c) zwielokrotnienia w całości lub częścią dowolną techniką; 
d) wprowadzenia do pamięci komputera; 
e) wyświetlania; 
f) wprowadzania do obrotu; 
g) wprowadzania i udostępniania na stronie internetowej i portalach społecznościowych 

miasta Marki; 
h) dokonywania modyfikacji, adaptacji elektronicznej, aktualizacji; 
i) użyczania osobom trzecim. 

 
 

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

miejscowość i data                                                               czytelny podpis rodzica / opiekuna 



 
Jednocześnie oświadczam,  że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz 
……………………………..…. danych osobowych przez Organizatora Konkursu „Marki 
włącz się w pomaganie” 
 
 

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

miejscowość i data                                                               czytelny podpis rodzica / opiekuna 

 
 
 

 


