REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
,ZALEW KRYSPINÓW OCZAMI DZIECKA”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Zalew Kryspinów
oczami dziecka” (dalej „Konkurs”) na najciekawszą pracę plastyczną (rysunkową) o tematyce związanej
z Zalewem Kryspinów.
2. Celami Konkursu są:
a. Budowanie więzi emocjonalnej z Zalewem Kryspinów;
b. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z działalnością Zalewu Kryspinów;
c. Promowanie Zalewu Kryspinów,
d. Aktywacja kreatywności dziecięcej.
3. Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze akceptacją niniejszego Regulaminu.
§2
Organizator konkursu
1. Organizatorem Konkursu pn. „Zalew Kryspinów oczami dziecka” jest Likom Sp. z o.o. (dalej „LIKOM”
lub „Organizator”).
2. Adres organizatora: Likom Sp. z o.o. z siedzibą w Liszkach, 32-060 Liszki, ul. Mały Rynek 36.
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Monika Cygan, E-mail:
marketing@zalewkryspinow.pl ; telefon: 514 809 007.
4. Informacje o Konkursie zostaną przekazane za pośrednictwem strony internetowej LIKOM:
www.zalewkryspinow.pl, fanpage https://www.facebook.com/ZalewKryspinow oraz są dostępne w
siedzibie Organizatora.
§3
Założenia konkursowe
1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej do klas 1 – 4.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie
przedstawianymi na innych konkursach.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.
5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom, także w przypadku niedopuszczenia ich do
udziału w Konkursie.
6. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby
plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage).
7. Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie. Prace powinny być wykonane na
papierze np. typu brystol lub blok techniczny.
8. Na pracy powinien widnieć podpis wykonawcy (bez nazwiska) np. Ola kl. IIIa.
9. Do pracy konkursowej należy załączyć tzw. metryczkę zawierającą następujące informacje:
a. imię i nazwisko,
b. telefon kontaktowy,
c. adres E-mail,
d. tytuł i krótki opis pracy (technika wykonania, koncepcja).
11. W przypadku prac konkursowych nadsyłanych drogą elektroniczną, metryczka, o której mowa w
punkcie poprzedzającym winna zostać zamieszczona w treści E-maila, lub w odrębnie załączonym do
E-maila pliku tekstowym.
10. Ponadto, do pracy konkursowej należy obowiązkowo załączyć:
a. Oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu, podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych;

b. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu,
podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych;
c. Kartę zgłoszenia do udziału w Konkursie, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu,
podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych.
11. W przypadku prac konkursowych nadsyłanych drogą elektroniczną, oświadczenia, o których mowa w
punkcie poprzedzającym – po ich własnoręcznym podpisaniu należy przesłać w formie skanu.
12. Prace, do których nie załączono metryczki oraz własnoręcznie podpisanego Załącznika nr 1-3 jako nie
spełniające warunków udziału w Konkursie, będą podlegać odrzuceniu.
§4
Termin nadsyłania prac konkursowych
1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 11 kwietnia 2022 r. od godz. 9.00 do dnia 25
kwietnia 2022 r. do godz. 9:00:
▪ osobiście w siedzibie Organizatora - w godzinach od 9:00 do 14:00 – w kopercie z dopiskiem:
Konkurs plastyczny „Zalew Kryspinów oczami dziecka”;
▪ osobiście w punkcie informacyjnym nad Zalewem tel. 514 809 007
▪ na adres E-mail: marketing@zalewkryspinow.pl lub w wiadomości prywatnej na profilu
Facebookowym Zalewu Kryspinów - formacie elektronicznym .jpg lub .pdf, w rozdzielczości co
najmniej 1024x768
▪ za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres siedziby Organizatora – z dopiskiem na
kopercie: Konkurs plastyczny „Zalew Kryspinów oczami dziecka”.
2. W przypadku przesłania przez uczestników Konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w
Regulaminie, Kapituła zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie.
Pozostałe prace zostaną odrzucone.
3. Prace dostarczone po wyznaczonym przez Organizatora terminie lub nie spełniające wymogów
określonych w Regulaminie nie będą podlegać ocenie i zostaną odrzucone.
4. LIKOM nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione
zgłoszenia do Konkursu powstałe bez winy LIKOM.
§5
Ocena prac konkursowych
1. Konkurs przeprowadza Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora.
2. Do zadań Kapituły należy: kwalifikacja do oceny nadesłanych prac, ocena prac, przyznanie nagród.
3. Kapituła zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niezgodnych z Regulaminem, nierealizujących
tematu Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu, takich jak w szczególności: grupowe
wykonanie, stwierdzone powielenie lub kopia innej pracy.
4. Przy ocenie prac Kapituła będzie kierować się następującymi kryteriami:
▪ zgodność pracy z tematem Konkursu;
▪ oryginalność i pomysłowość;
▪ walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, staranność;
▪ stopień trudności wykonania.
5. Prace konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej,
zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także
zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie
akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, a
także takie, które nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w
Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora.
6. W procesie wyboru zwycięzcy, dane dotyczące wykonawcy będą zanonimizowane, tak aby Kapituła nie
znała autora pracy.
7. Na decyzje Organizatora o odrzuceniu pracy konkursowej podjęte na podstawie Regulaminu nie
przysługuje odwołanie.
8. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

§6
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00.
2. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej LIKOM oraz na Fanpage na
Facebooku.
3. Osoby nagrodzone zostaną dodatkowo powiadomione mailowo lub w wiadomości prywatnej przez
platformę Facebook, z którego została nadesłana praca konkursowa, o wynikach Konkursu.
§7
Nagrody dla zwycięzców Konkursu
1. Organizator przewidział przyznanie nagród za dwa pierwsze miejsca w Konkursie:
➢ Nagroda za I miejsce w Konkursie: - Dziecięcy SmartWatch
➢ Nagroda za II miejsce w Konkursie: - Dziecięcy Zestaw Karaoke Bluetooth
LIKOM dopuszcza możliwość wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego Konkursu.
Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać jedną nagrodę.
Nagrody o których mowa w ust. 1 zapewnia Organizator Konkursu.
Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady nagród. Odpowiedzialność z tytułu
rękojmi za ewentualne wady nagród spoczywa na producencie nagród, lub sprzedawcy, od którego
nagrody zostały nabyte przez Organizatora.
7. Zdobywca nagrody w Konkursie musi potwierdzić termin przyjęcia nagrody, w terminie do 3 dni od dnia
otrzymania wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu.
8. Odbiór nagród nastąpi w Biurze Organizatora nad Zalewem w Kryspinowie po uprzednim uzgodnieniu
daty odbioru.
9. Zdobywca nagrody w Konkursie traci prawo do nagrody, która staje się własnością Organizatora, w
następujących przypadkach:
a. gdy Organizator nie otrzyma wiadomości zwrotnej od zdobywcy nagrody w Konkursie, o której
mowa w ust. 7 powyżej w terminie tam wskazanym;
b. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez jej zdobywcę;
10. W sytuacji utraty prawa do nagrody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Organizator może
przyznać tą nagrodę innemu uczestnikowi Konkursu.
2.
3.
4.
5.
6.

§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia Konkursu.
2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie, tj. w szczególności koszty przygotowania oraz
złożenia pracy konkursowej oraz ewentualnego dojazdu do miejsca odbioru nagrody ponosi wyłącznie
uczestnik Konkursu.
3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do
Regulaminu.
4. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
5. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs oświadcza, że akceptuje niniejszy
Regulamin.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH DO PRACY KONKURSOWEJ
Oświadczam niniejszym, że jestem wyłącznym autorem pracy konkursowej, zgłoszonej w Konkursie „Zalew
Kryspinów oczami dziecka” i przysługują mi autorskie prawa osobiste oraz do zgłoszonej pracy.
Oświadczam ponadto, że zgłoszona w Konkursie praca nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych
osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a także że zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej
odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z odpowiedzialności związanej z
nieprawdziwością niniejszego oświadczenia.
W związku ze złożonym oświadczeniem przejmuję od Organizatora Konkursu pełną odpowiedzialność z
tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych
osób do zgłoszonej do Konkursu pracy.
Oświadczam także, że udzielam Organizatorowi nieodwołalnej, bezpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie
licencji na korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) Wykorzystanie pracy konkursowej we wszelkiej działalności Organizatora, w tym w działalności promocyjnej,
reklamowej, informacyjnej i usługowej;
b) Utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie pracy konkursowej dowolnymi środkami w całości lub w
części, w szczególności wprowadzanie pracy konkursowej do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet
oraz Intranet,
c) Udostępnienia pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
d) Sporządzanie opracowań pracy konkursowej oraz ich powielanie i rozpowszechnianie dowolnymi środkami
zarówno przez Organizatora, jak i przez osoby trzecie.
Wyrażam zgodę na to, że z chwilą mojego przystąpienia do Konkursu Organizator nabywa własność nośnika, na
którym została utrwalona praca konkursowa.
W przypadku, gdy wystąpi o to Organizator, zobowiązuję się zawrzeć z Organizatorem umowę o
nieodpłatnym przeniesieniu na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej
dostarczonej Organizatorowi oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na
wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. po 904 ze zm.), w szczególności zaś zobowiązuje się przenieść autorskie
prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:
a) wyłącznego używania i wykorzystywania prac będących przedmiotem Konkursu, w zakresie wszelkiej
działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej;
b) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach elektronicznych;
c) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych;
d) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci internetowej;
e) udostępnienia pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.

…………………………….
miejscowość, data

……………………………………..
podpis osoby upoważnionej*

* W imieniu osoby nie pełnoletniej, bądź pozbawionej pełnej zdolności do czynności prawnych, powyższe oświadczenie podpisują
rodzice lub opiekunowie prawni

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 i 14 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, informuje się, że:
Tożsamość administratora i dane kontaktowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w
związku z udziałem w konkursie „Zalew Kryspinów oczami dziecka” jest Likom Sp. z o.o. z siedzibą w Liszkach,
32-060 Liszki, ul. Mały Rynek 36.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: biuro@likom.biz
lub pisemnie na adres: 32-060 Liszki, ul. Mały Rynek 36.
Kategorie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:
Dane osobowe opiekuna prawnego/rodziców Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, adres mailowy, adres
zamieszkania, numer telefonu
Dane osobowe Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, wiek, adres mailowy, adres zamieszkania, numer telefonu.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie
niezbędnym do realizacji konkursu „Zalew Kryspinów oczami dziecka”. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e 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 (RODO) tj. jest to niezbędne do przeprowadzenia
konkursu oraz wykorzystania zgłoszonych w nim prac.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni
pracownicy Administratora, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Pani/Pana dane osobowe mogą być
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez
niego obowiązków a także innym podmiotom np. Facebook, Instagram.
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji
międzynarodowej.
Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania tych danych czyli przez okres trwania konkursu i jego rozstrzygnięcia, a następnie zgodnie z
okresami przewidzianymi dla archiwizacji tych danych.
Prawa podmiotów danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania
ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów
związanych z udziałem w Konkursie „Zalew Kryspinów oczami dziecka”.

Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu Konkursu „Zalew Kryspinów oczami dziecka” oraz z
w/w informacją o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuję ich treść oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, zgodnie z powyższą informacją.

…………………………….
miejscowość, data

……………………………………..
podpis osoby upoważnionej*

* W imieniu osoby nie pełnoletniej, bądź pozbawionej pełnej zdolności do czynności prawnych, powyższe oświadczenie podpisują
rodzice lub opiekunowie prawni

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE
„ZALEW KRYSPINÓW OCZAMI DZIECKA”

Imię i Nazwisko
autora pracy

Data urodzenia
Szkoła i klasa do której
uczęszcza autor pracy
Imię i Nazwisko opiekuna
autora pracy

Adres

Telefon kontaktowy

Adres E-mail

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego:…………………………………………(Imię i Nazwisko)
w Konkursie pn. „Zalew Kryspinów oczami dziecka”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celach wynikających
z Regulaminu Konkursu.
Potwierdzam przystąpienie mojego dziecka/podopiecznego do Konkursu organizowanego przez Likom Sp. z o.o. z
siedzibą w Liszkach.
Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację pracy mojego dziecka/podopiecznego - w razie wygranej w Konkursie - na
stronie internetowej Zalewu Kryspinów oraz platformach Instagram, Facebook oraz TikTok oraz do jej użycia na
karnetach w sezonie 2022.
Informuję, iż zapoznałem/-łam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.

……………………………
miejscowość, data

……………………………………….
podpis osoby upoważnionej

