ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85,

Regulamin konkursu plastycznego
pt. „Moja ekologiczna WuKaDka”
§1
Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu plastycznego pn. „Moja ekologiczna WuKaDka” (zwanym dalej konkursem) jest Warszawska
Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825, ul. Stefana Batorego 23, zwaną dalej
Organizatorem.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest :
a) popularyzacja wiedzy na temat Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,
b) podniesienie świadomości ekologicznej,
c) pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji i rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży .

1.
2.

3.
4.

§3
Terminy
Konkurs plastyczny pt. „Moja ekologiczna WuKaDka” rozpoczyna się w dniu 06.09.2019 r. (piątek).
Prace plastyczne wraz kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1 do Regulaminu), którą należy przyczepić na odwrocie pracy
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie pracy oraz wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2 do
Regulaminu) składa się w siedzibie Spółki Warszawska Kolei Dojazdowej sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 23, 05-825
Grodzisk Mazowiecki (wjazd od ul. Radońskiej), Wydział Marketingu i Sprzedaży Usług, pok. nr 114, I piętro, najpóźniej
do dnia 17.09.2019 r. (wtorek) do godz. 15:00. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z
Regulaminem nie będą oceniane.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wkd.com.pl w dniu 19.09.2019 r. (czwartek).
Zwycięzcy konkursu do dnia 25.09.2019 r. (środa) zostaną poinformowani telefonicznie bądź mailowo o dacie wręczenia
nagród.

§4
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat.
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, grafika, techniki
mieszane itp.). Format prac A4 lub A3.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo autorskie majątkowe i osobiste
do przekazanej pracy.
6. Każdy uczestnik konkursu na odwrocie pracy powinien przyczepić kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do Regulaminu),
na której znajdują się dane uczestnika. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.
7. Prace bez załączników nr 1 i 2 wymienionych w § 3 ust. 2 nie będą zakwalifikowane do konkursu.
8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy
do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
10. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne z Regulaminem nie będą oceniane.

1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)

§5
Przebieg konkursu
Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej wybranej przez Organizatora.
Decyzje Komisji są niepodważalne.
Komisja oceniać będzie:
zawartość merytoryczną,
zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
formę estetyczną pracy,

Strona 1 z 4

e) wykorzystanie różnych technik plastycznych.
4. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca oraz w kategorii wyróżnienia.

1.
2.

3.
4.
5.

§6
Uwagi końcowe
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane. Organizator zastrzega prawo do
ich ekspozycji wraz z podaniem danych autorów (imię i wiek) na wystawach, a także w celach promocji w mediach,
stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych.
Sprawy nieujęte w Regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie Organizator.
Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest ostateczna.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń
mających wpływ na organizowanie konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.

§7
Dane osobowe uczestników konkursu
1. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych
osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu: przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
konkursu oraz nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne
z uwagi na przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin .
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
(05-825) przy ul. Stefana Batorego 23 (dalej w §7 zwaną WKD sp. z o.o.), która pełni funkcję Administratora danych.
3. W WKD sp. z o.o. został powołany inspektor ochrony danych, z którym kontaktować się można pod adresem:
iod@wkd.com.pl.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji KONKURSU, wyłonienia zwycięzców - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO;
5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wnika to z przepisów prawa;
6. Dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
8. Uczestnik ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, na podstawie art. 15 RODO;
b) sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
c) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO,
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
9. Uczestnikowi nie przysługuje :
a) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d) lub e) RODO;
b) prawo przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym
w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Uczestnik uzna,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl;
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Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu plastycznego
pt. „Moja ekologiczna WuKaDka”

ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85,
e-mail: wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie plastycznym pt. „Moja ekologiczna WuKaDka”
Imię i nazwisko uczestnika
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…
Wiek uczestnika ..............................
Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu, e-mail ................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Załącznik nr 2

do Regulaminu konkursu plastycznego
pt. „Moja ekologiczna WuKaDka”

ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85,
e-mail: wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl
………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam nieodpłatnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - imię i nazwisko (*imienia i nazwiska mojego
dziecka), przez WKD. Dane te będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu
plastycznego pt. „ Moja ekologiczna WuKaDka” oraz w celach promocyjnych w mediach, na stronach internetowych oraz
wydawnictwach drukowanych i elektronicznych.
2. Oświadczam, że jestem (*moje dziecko jest) autorem pracy plastycznej przekazanej na konkurs oraz, że nie narusza ono
jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie konkursu plastycznego
„Moja ekologiczna WuKaDka”.

Zgoda na publikowanie pracy oraz wykorzystanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na publikowanie pracy konkursowej w celach promocyjnych (niekomercyjnych), w mediach, na stronach
internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych łącznie z podaniem danych autora (imię i wiek).
2. Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku (*wizerunku mojego dziecka) przez Warszawską Kolej Dojazdową
sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Maz. (dalej WKD sp. z o.o.), w celu promocji konkursu
plastycznego pt. „ Moja ekologiczna WuKaDka”.
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez WKD sp. z o.o. lub przez inne osoby na zlecenie WKD sp. z o.o. mojego
wizerunku (*wizerunku mojego dziecka), w tym na: obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz
na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz
publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób na materiałach służących popularyzacji konkursu plastycznego
pt. „ Moja ekologiczna WuKaDka” oraz prezentowanie osiągnięć z podaniem imienia i wieku, poprzez rozpowszechnianie
wizerunku w:
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
b) prasie;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;
w okresie nie określonym od podpisania niniejszej Zgody.
3. Oświadczam, że publikowanie pracy konkursowej oraz wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza
niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
4. WKD sp. z o.o. może przenieść na inne podmioty prawo do publikowanie pracy konkursowej i do korzystania z wizerunku
na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji konkursu plastycznego „ Moja ekologiczna WuKaDka”.
5. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
Ochronę wizerunku osoby fotografowanej reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

…………………………………………….........................................................................
Data i podpis uczestnika konkursu plastycznego pt. „ Moja ekologiczna WuKaDka”
(lub prawnego opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej)

*w przypadku kiedy uczestnikiem konkursu plastycznego jest osoba niepełnoletnia
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