
Regulamin konkursu plasĘcznego
,rMój dom-moje osiedle"

ORGANIZATOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa ''ORUNIA'
§ 1. TEMAT KONKURSU

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa,,Orunia" w Gdańsku ogłasza konkurs plastyczny o tanatyce:
,,Mój dom-moje osiedle".

2. Regulamin konkursu plastycznego o tematyce: ,,Mój dom-moje osiedle" (dalej:

,,Regulamin") określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie na prace plastyczne.
3. Organizatorem Konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,ORI-INIA" z siedzibą

w Gdańsku przy :uI. Krzemowej 2 (dale1: ,,Orgańzator").
4. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostęna do wglądu w siedzibie

Organizatora oraz na stronie intemetowej Spółdzielni.
5. Konkurs jest organizowany dladziecizamteszĘących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej

,,ORI^{IA".
6. Czekamy na prace pokazujące ulubione miejsca na osiedlu. Miejsca, które kojarzą się

zdomem, z zaba,wą z miejscem, gdzie dztęct czLtją się dobrze, bezpieczrlie i które
najb ar dztej lubią na swoim o siedlu.

§ 2. CELE KONKURSU
Celami konkursu są
1. pobudzenie irozwoj inwencji twórczĄ uczestników,
2. inspirowanie do twórczych poszukiwń w dziedzinie plasĘki,
3 . wyłonienie prac, które naj celniej odzwierciedlą tematykę Konkursu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do:
1. dzieci przedszkolnych,
ż. dzięci zlrJas I - III szkół podstawowych.
3. dńeci z klas IV-VIII szkół podstawowych

§ 4. PRACE PLASTYCZNE
1. Prace mogą byó wykonywane w dowolnej technicę plastycznej np. akwarela, tempera,

pastele, wydzieranki, collage oraz dowolne techniki graficzne (za wyjątkiem prac
pr zestr zerlrty ch i z uĘ ciem materi ałów taki ch j ak : pi as ek, li ś ci e, ry ż iĘ.) .

2. Format prac: A4.
3. Pracę należry zabezpieczyó koszulką lub teczką oraz czytelnie opisaó wg. wzoru: imię i

nazwisko dziecka. wiek. nazwa szkoŁv/przedszkola. kontakt telefonicznv do rodzica.
4. Uczestnik bądź Opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu poprzez udztał w

Konkursie ldzielajednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wykonanej pracy
plastycznej narzęQzOrganizŃora (od chwili jej udostęnienia)bezogramczeń czasowych,
ilościowych orv terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie
utrwalania i zwielokrotniania - wprowadzeńa do pamięci komputpra i sieci
multimedialnych, w tym Internetu; w zakresie obrotu oryginałem - wprowadzańe do
obrotu; w zakresie rozpowszechniania - pńliczne udostępnianie w taki sposób, ńykńdy
mógł mieó do niego dostę w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym równiez w
ramach produktów elektronicznych, w rarlach sieci multimedialnych, w tym sieci
wewnętrzrych jak i Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie opiekun prawny w
imieniu Uczestnika Konkursu wyraża zgodęna wykonanie praw autorskich zależnych, w
szczególności twórcze przeksztńcańe,przerńianie i adaptowanie całości lub fragmentów;



1.

wielokrotne publikowanie w matsńŃań promocyjnychzwiryarrych z Konkursem, a także
na stronach internetowychOrganizatotaoraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych
i marketingowych Or ganizator a.

§ 5. JURY
Spółdzielnia Mieszkaniowa ORUNIA powofuje Jury, które ocenia prace w ttzech
kategoriach wiekowych, Ę. dziea przedszkolne, dzlect z klas I-III, oraz dzieci z klas IV-
VIII.
Jury wybiera najlepsze 3 prace z kńdej kategorii.
Werdykt Jury nie podlega negocjacjom.

§ 6. TERMINY I NAGRODY
Prace naleĘ dostarcryc do Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ORUNIA" w Gdańsku przy
ul. Krzemowej 2, Klń Osiedlowy KOS - Ip. w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
15.06.2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30.06.2023 r.
Laureaci konkursu otrzymĄąnagrody rzeczow e.

Nagrody nie podlegająwymianie na inne nagrody lub na ekwiwalent pieniężny.
Orgarizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady nagród.
Nagrody zostanąwręczona Laureatom Konkursu na uroczystości 40-1ecia Spółdzielni.

§ 7. IIWAGI KoŃCoWE
Prace biorące udziń w konkursie nie będązwracane.
Opiekun prawny Uczestnika konkursu składa oświadczenie o wyrazeniu zgody naldzińw
konkursie, wg wzoru stanowiącego zńączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz
zob ow iązany j est zap o znaó si ę z informacją dot. ROD O.
Przystqlując do Konkursu opiekun prawny w imieniu Uczestnika wyrńa zgodę na
opublikowanie jego Pracy Konkursowej przez Organizatora na stronie internetowej lub w
innej formie przewidzianĄ przez SM ,,ORLINIIA". Podpis pod Pracą Konkursową
uwzględni imię, nazwisko i wiek uczestnika Konkursu.

4. Orgańzator przewiduje mozliwośó zorganizowania wystawy nadesłanych prac, ale
zastrzega sobie wybór tylko części znadesłartych prac.
Udziń w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Uczestnikom nie przysługuje v,rynagrodzęnię za uczestnictwo w Konkursie ani za
wykorzysĘw artie przez Orgańzatora Prac Konkursowych w j akikolwiek sposób.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających
zna&lĘć ze strony Uczestnika, w tym w szczegóIności złamaniaptzez Uczestnika zasad
Regulaminu Konkursu, Orgarizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.
Od decyzji Organizatora o wykluczęńaUczestnika z Konkursu nie przysługuje odwołanie.
Organizator zastrzega sobie prawo zrriany Regulaminu Konkursu bez podaniaprzyczyny.
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dńa 19 listopada 2009
o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284).

10. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyĄe podejmuje
Organizator.
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ZAŁĄC^IKNR 1

ZGOD A OPIEKI]NA PRAWI\EGO

1. Ja (imięi nazwisko) .....,zalrtieszkĘla
.....,............. .. wyrńarrt zgodęnaldzińmojego dziecka (imię

i nazwisko dziecka,klasa, wiek) 
...........; ilrk;;;h,ńń,,ńń;:;;j; ;;ilil,.

2. Akceptuję Regulamin Konkursu ivłyrńam zgodęnaptzetwarzanie danych osobowych moich
i mojego dzięckaprzęz Orgańzatorów dla celów orgarńzacyjnych i promocyjnych Konkursu
zgodnie z zasadatni przetwarzańa danych określonymi w regulaminie konkursu.

3. Oświadczam, iż zapoznałem się z informacją dot. RODO, stanowiącą zńącznik nr 2 do
Regulaminu Konkursu.

4. Wyrńaln/ńewyrńamt zgodęnapublikacjępracymojego dziecka na stronie intemetowej
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ORUNIA" oraz w folderze wydanym ptzez Spółdzielnie
Mieszkaniową,,ORUNIA" z okazjt 4}-Iecia Spółdzielni.

Miejscowość, data podpis opiekuna prawnego

* niepotrzebne skręślió
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ZAŁĄCZNIKNR 2
Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady aE) 20161679 z dńa
27 lłłłietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w rwiązkuzptzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrekty,łry
95l46lWE, informuje się, ze:
1. Tozsamość administratora i dane kontaktowe. Administratorem Pani/Pana danych

osobowych przetwarzanych w mviązk<ll z udzińem w konkursie ,§asze osiedle w moich
oczań - ulńione miejsca" w Spółdzielni Mieszkaniowej Orunia z siedzibąw Gdańsku
przy d.Krzemowej 2.

2. Kategorie danych osobowych. Przętwarzanie danych osobowych obejmuje nastęujące
kategorie danych:
o Dane osobowe opiekuna prawnego uczestnika konkursu: Imię i nanvisko, adres

mailowy.
o Dane osobowe uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, wiek oraz w prąrpadku dzieci w

wieku szkolnym - klasą do której uczęszcza, adres mailowy.
o Dane osobowe Laureata konkursu: Imię i nazwisko, wiek oraz w prrypadku dzieci w

wieku szkolnym - klasę, do której uczęszcza, adres mailov\ry oraz adres zamieszkania.
o Dane osobowe opiekunaprawnego Lalreatakonkursu: Imięi nanvisko, adres mailowy

oraz adres zamieszkania
Cele przetwarzaria i podstawa prawna przetwarzania - Pani/Pana dane osobowe
przetwarzarle będąw zakresie niezbędnym do realizacji konkursu ,,Mój dom -moje osiedle".
PodstawąprzętwarzantaPanilPanadanych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozpotządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycz,rrych w rwięku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz whylenia dyrektynry 95l46lWE ( RODO) tj.
j est to niezbędne do wykonani arealizowartego przez Spółdzielnię Mieszkaniową ORUNIA
konkursu.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych. Dostęp do danych osobowych uzyskują
upowaznieni pracownicy Administratora, w rwiązlu z wykonywaniem obowią,zków
sfuzbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanychprzez
niego obowiązków.
Administrator nie będzie przekazywałPańlParta danych osobowych do państwa ttzeciego
lub do or ganizacjt międzynarodowej.
Okres przechowywania danych. PanPana dane osobowe przechowywane będą do czasu
wygaśnięcia obowią7ku przechowywania tych danych czyli do dniazakoitczeńaKonkursu.
Prawa podmiotów danych. Przysfuguje Pani/Panu prawo dostęu do swoich danych
osobowych, prawo do żądaniaich sprostowania, do ograniczaniaprzetwarzariatychdanych
orźż prawo do żądańaich usunięcia po upĘwie okresu, o którym mowa powyzej.
ZautomaĘzowane podejmowarie decyzji w tym profilowanie. W hakcie przetwarzaria
Pant/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomaĘzowanego podejmowania
decyzji ani do profilowania. .

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysfuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel 22 531 03 00. 9.1.10 Informacja o
dobrowolności lub obowiązku podania danych. Podanie danych osobowych jest konieczne
dla celów zwięartych zudzińem w Konkursie ,,Nasze osiedle w moich oczach- ulńione
miejsca
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