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REGULAMIN KONKURSU 

#ZOSTANWDOMU – „Dziękuję tym, co pomagają innym” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Konkursu pod nazwą: 

„Dziękuję tym, co pomagają innym” 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu. 

3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim 

zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 

w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do 

otrzymania Nagrody.  

4. Organizatorem Konkursu jest Miejski Dom Kultury z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. 1 Sierpnia 9, 

NIP: 865-15-27-646, REGON: 830005118, reprezentowany przez Marka Gruchotę – Dyrektora 

Miejskiego Domu Kultury (zgodnie ze Statutem Miejskiego Domu Kultury - Uchwała Nr 

XXXIX/483/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 września 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 

III/405/11 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Dyrektora 

Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli). 

5. Współorganizatorem i fundatorem nagród jest Huta Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli 

przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004324, NIP 8650004194 oraz 

REGON 830005443, o kapitale zakładowym 267 077 390,25 złotych, wpłaconym w całości. 

6. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Czas trwania Konkursu – okres wskazany w § 2 ust. 2; 

2) Konkurs – konkurs plastyczny pod nazwą „Dziękuję tym, co pomagają innym”; 

3) Organizator – podmiot wskazany w ust. 4; 

4) Regulamin – niniejszy Regulamin; 

5) Uczestnik - dziecko, za zgodą pełnoprawnego opiekuna w następujących kategoriach 

wiekowych:  

• kategoria I: dzieci w wieku do lat 8,  

• kategoria II: dzieci i młodzież w wieku 9-14 lat,  

7. W każdej kategorii wiekowej, wskazanej w ust. 6 pkt 5) powyżej, Komisja Konkursowa wyłoni po 

jednym zwycięskim miejscu oraz nada 3 wyróżnienia. 

8. Fundatorem nagród jest Huta Stalowa Wola S.A. 

9. Celem konkursu jest włączenie się w ogólnopolską akcję #ZOSTANWDOMU, której celem jest 

aktywne spędzenie czasu w domu podczas zalecanej izolacji ze względu na ogłoszony stan epidemii 

koronawirusa w Polsce. Ponadto konkurs ma pobudzać kreatywność i postawę prospołeczną u 

dzieci i dorosłych poprzez ekspresję twórczą. 

10. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 
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§ 2  

Miejsce i czas trwania Konkursu 

1. Konkurs jest przeprowadzany przez Komisję Konkursową Organizatora i Współorganizatora  

w składzie: Artysta Plastyk MDK – Agata Magdziak – przewodnicząca komisji, Rzecznik Prasowy HSW 

S.A. – Jowita Jajdelska, Specjalista ds. marketingu HSW S.A. – Małgorzata Burdzy. 

2. Konkurs trwa od 15 kwietnia 2020 r. (środa) od godz. 7:00. do 24 kwietnia 2020 r. (piątek)  

do godz. 14:00. Termin nadsyłania prac upływa 24 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00. 

3. Prace plastyczne należy przesłać na adres mailowy konkurshsw@gmail.com w formie zdjęcia.  

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w środę, 29 kwietnia 2020 roku do godz. 10:00. Zwycięzcy 

zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie lub mailowo przez Miejski Dom Kultury. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez podania przyczyn. 

 

§ 3 

Zasady przeprowadzenia Konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien wykonać pracę plastyczną zgodnie z poniższymi 

wytycznymi: 

1) Technika wykonania prac dowolna (płaska: rysowanie, malowanie, wyklejanie z wyjątkiem 

technik komputerowych i przestrzennych), rozmiar pracy nie mniejszy niż A4 i nie większy niż 

A3. 

2) Prace powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestników. 

3) Prace przyjmowane są w formie zdjęć, które należy przesłać na adres mailowy:  

konkurshsw@gmail.com  

4) Wraz z przesłaniem pracy należy przesłać skan lub zdjęcie czytelnie wypełnionej  

i własnoręcznie podpisanej przez opiekuna prawnego metryki konkursowej, której treść 

zawarta jest w załączniku do niniejszego regulaminu. 

5) Zgłoszenie jest jednoznaczne ze zgodą rodzica, opiekuna na udział w konkursie. 

2. Za początek uczestnictwa w Konkursie uznaje się moment, w którym Uczestnik prześle na adres 

mailowy wskazany powyżej pracę konkursową wraz z metryką konkursową. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika Konkursu przez Organizatora oraz ujawnienie danych podczas ogłoszenia 

wyników Konkursu oraz we wszystkich materiałach promocyjnych Organizatora i Fundatora. 

Organizator informuje, iż udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana, co nie wpłynie 

na legalność przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu przed jej wycofaniem.  

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że: 

1) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go; 

2) spełnia warunki określone Regulaminem; 

3) wyraża zgodę na opublikowanie zdjęć pracy konkursowej po konkursie oraz opublikowanie 

danych (imię i nazwisko, miejscowość), 

4) wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną ze strony Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie, jeżeli 

Uczestnik naruszy warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie. 

6. Nadesłane prace konkursowe pozostają własnością Organizatora, który zastrzega sobie możliwość 

nieodpłatnego wykorzystania ich na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, jak również do publikowania i przetwarzania prac konkursowych. 

7. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową. 

mailto:konkurshsw@gmail.com
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§ 4 

Zwycięzcy Konkursu i nagrody 

1. W Konkursie zostanie wyłonionych 2 (słownie: dwóch) Zwycięzców (po jednym w każdej kategorii 

wiekowej) oraz zostanie przyznanych 6 wyróżnień (po 3 w każdej kategorii wiekowej). 

2. Nagrodami w konkursie są zestawy upominków ufundowanych przez Hutę Stalowa Wola S.A.  

kategoria I: dzieci w wieku do lat 8 

• I miejsce: Puchar, Dyplom, głośnik bluetooth, pendrive, plecak, zestaw klocków COBI 

– 155 mm samobieżna haubica KRAB 

• Wyróżnienia: dyplom, głośnik bluetooth, pendrive, model 120 mm moździerz 

samobieżny RAK do sklejania, słuchawki. 

• kategoria II: dzieci i młodzież w wieku 9-14 lat,  

• I miejsce: Puchar, Dyplom, głośnik bluetooth, pendrive, plecak, zestaw klocków COBI 

– 155 mm samobieżna haubica KRAB 

• Wyróżnienia: dyplom, głośnik bluetooth, pendrive, model 120 mm moździerz 

samobieżny RAK do sklejania, słuchawki. 

3. Zwycięzcy Konkursu i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o możliwości i formie odbioru 

nagrody telefonicznie lub mailowo przez Organizatora. 

4. Brak kontaktu ze strony Uczestnika po próbie skontaktowania się przez Organizatora do godz. 16:00 

w dniu 28.04.2020 r., jest równoznaczny z rezygnacją osoby uprawnionej z prawa do otrzymania 

nagród i wygaśnięciem tego prawa. 

5. W przypadku wygaśnięcia prawa do otrzymania nagrody, pozostaje ona w dyspozycji Fundatora 

nagród. 

6. Nagroda w Konkursie zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez 

możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

 

§ 5 

Ochrona danych osobowych 

1. Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli jest Administratorem danych osobowych Uczestników 

Konkursu. 

2. Administrator przetwarza dane (imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu i adres mailowy) 

w celu organizacji Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzców. Dane będą przetwarzane również w celu 

weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie i przekazania nagrody. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu i osób realizujących nagrodę 

jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

r. (dalej: Rozporządzenie), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda może być w każdej chwili 

wycofana, co równoważne jest z wycofaniem się z udziału w Konkursie. Aby cofnąć zgodę, prosimy 

o kontakt na adres mailowy: konkurshsw@gmail.com . Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 

dotychczasowe czynności przetwarzania, dokonane przed wycofaniem zgody. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i 

otrzymania Nagrody. 

5. Dane przetwarzane są w okresie trwania Konkursu, a po jego zakończeniu dla zabezpieczenia 

roszczeń, w okresie biegu przedawnienia roszczeń, według okresów wskazanych w przepisach 

szczególnych.  

mailto:konkurshsw@gmail.com
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6. Dane Uczestnika i osób, które zrealizują otrzymaną Nagrodę nie będą wykorzystywane w celu 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą poddawane profilowaniu. 

7. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski 

Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub 

innym podmiotom współpracującym z Organizatorem lub Fundatorem lub na ich zlecenie w celu 

realizacji niniejszego Konkursu. 

9. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do podania Administratorowi danych osobowych (imię, 

nazwisko, data urodzenia, nr telefonu, adres mailowy) osób realizujących otrzymaną Nagrodę. 

Podanie tych danych jest niezbędne w celu zrealizowania Nagrody. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 847). 

2. Regulamin Konkursu jest dostępny u Rzecznika Prasowego HSW S.A. przez cały okres trwania 

Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których przebywa poza siedzibą Spółki. Regulamin jest 

ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na 

wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych 

i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników 

i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu lub osobę 

realizującą Nagrodę niewłaściwego numeru telefonu lub adresu email (w przypadku osób 

realizujących Nagrodę), jak też innych danych uniemożliwiających jego identyfikację, a tym samym 

uniemożliwiających odebranie lub zrealizowanie Nagrody. Próba kontaktu telefonicznego lub 

wysłania wiadomości z informacją o odebraniu Nagrody jest wykonywana tylko raz. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za czynniki uniemożliwiające jej dostarczenie (blokowanie poczty, 

przepełniona skrzynka, poczta głosowa itp.). 

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma 

prawo do jego wiążącej wykładni. 

8. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

9. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część. 

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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Załącznik do Regulaminu Konkursu „Dziękuję tym, co pomagają innym” 

 

METRYKA PRACY KONKURSOWEJ 

Dane autora pracy 

Imię i nazwisko 

Uczestnika: 

 

Data urodzenia 

Uczestnika: 

 

Kategoria 

wiekowa: 

I (do 8 lat) 

□ 
II (9-14 lat) 

□ 

Rodzic/Opiekun 

prawny 

Uczestnika: 

Imię i nazwisko:  

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejski Dom Kultury z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. 1 Sierpnia 9, 

NIP: 865-15-27-646, REGON: 830005118. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb 

rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Uczestnik ma prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

uczestnika narusza przepisy 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 (dalej RODO). Oświadczam, że zapoznałam(em)się z Regulaminem Konkursu oraz zostałam(em) 

poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia i 

przeniesienia, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 15-20 RODO. 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

zawartych w formularzu przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu plastycznego „Dziękuję 

tym, co pomagają innym”. Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych Uczestnika na stronach internetowych Organizatora i 

Fundatora, w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów związanych z promowaniem działalności Organizatora i 

Fundatora. 

 

 

 

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

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy) 

 

METRYKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I DOŁĄCZYĆ DO KAŻDEJ PRACY KONKURSOWEJ 


