
Regulamin konkursu „Poezja w plastyce” 

 

§ 1. Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu przy 

ul. Grabiszyńskiej 184. 

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Celem konkursu jest promocja działań Centrum Historii Zajezdnia, w szczególności 
działalności edukacyjnej w ramach projektu Zajezdnia Online. 

4. Konkurs ogłoszony zostaje 16.04.2020 r. i będzie trwał do 16.05.2020 r. 

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani 
współorganizowany przez portal Facebook.com. 

 

§2. Zakres tematyczny i forma prac 

1. Konkurs dla dzieci „Poezja w plastyce“ wiąże się z interpretacją wiersza Jana Brzechwy pt. 
„Leń” w formie plastycznej.  

2. Wyszczególniono trzy kategorie prac:  

a) praca przedszkolaka, 

b) praca ucznia szkoły podstawowej z klas 1–3,  

c) praca ucznia szkoły podstawowej z klas 4–6. 

3. Prace plastyczne mają być wykonane samodzielnie przez dzieci bez pomocy rodziców.  

4. Dzieci mogą stosować dowolną technikę plastyczną w formie rysunku, malarstwa, 

wyklejanki, wycinanki, rzeźby (np. plasteliny) itd. 

5. Praca konkursowa powinna być opisana według wzoru: imię i nazwisko oraz kategoria 
wiekowa. 

 

§3. Zasady i przebieg konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, których prace pod postem konkursowym udostępni 
pełnoletni użytkownik Facebooka, będący ich przedstawicielem ustawowym. 

2. Nagrodami w konkursie są pakiety prezentowe przygotowane przez Centrum Historii 
Zajezdnia. 

3. Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia pracy w komentarzu pod postem konkursowym na 
profilu Facebook Centrum Historii Zajezdnia. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w oparciu o 
kryterium kreatywności prac. 

4. Jeden użytkownik może przesłać tylko jedną pracę konkursową. 



5. Komisja konkursowa złożona z trzech przedstawicieli organizatora konkursu wybierze 
spośród nadesłanych odpowiedzi trzech zwycięzców konkursu z każdej z podanych kategorii, 

którym zostaną wręczone nagrody. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na początku czerwca 2020 roku. 

7. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się ze zwycięzcami za pomocą 
udostępnionych przez użytkownika sposobów komunikacji i przekazując informację o 

sposobie odbioru nagrody. 

8. W przypadku braku potwierdzenia woli odbioru nagrody przez zwycięzcę nagroda 
przepada. W przypadku nieodebrania nagrody, nagroda przepada. 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem. 

10. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Ośrodka. 

11. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzyga dyrektor Ośrodka. 

 

§ 4. Ochrona danych osobowych  

1. Każdy użytkownik, w związku z udziałem w konkursie dziecka, będącego uczestnikiem 
konkursu którego jest przedstawicielem ustawowym, udostępnia następujące dane 

osobowe: nick użytkownika profilu oraz dane własne i uczestnika konkursu, udostępnione za 
pośrednictwem profilu Facebook. 

2. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Ośrodek, jako 
administrator zapewnia, że udostępnione w związku z konkursem dane osobowe będą 
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), w celu przeprowadzenia konkursu, a także w celach archiwizacyjnych Organizatora. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy użytkownik 

odmówi podania danych, odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenie do 
konkursu zostanie odrzucone. 

5. Ośrodek oświadcza, że: 

a) dane osobowe udostępnione w związku z konkursem, nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego oraz organizacji międzynarodowych. 

b) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić, na podstawie 

przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do 
profilowania osób, których dane dotyczą. 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika  oraz uczestnika konkursu, 
wyrażona zostaje poprzez dodanie do zdjęcia pracy konkursowej klauzuli: „Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych moich oraz uczestnika konkursu, w związku z udziałem 
w Konkursie i oświadczam, że znam cele i warunki ich przetwarzania określone w 



Regulaminie”. Odpowiedzi konkursowe bez powyższej zgody nie będą brane pod uwagę przy 
rozstrzygnięciu konkursu. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu 

oraz w celach archiwizacyjnych. 

8. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 
inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@zajezdnia.org 

9. Osobom, które udostępniły dane osobowe swoje oraz uczestnika konkursu, przysługuje 
prawo do żądania od Ośrodka dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie, a 
także prawo do przenoszenia danych. 

10. Osoba, która udostępniła dane osobowe, ma prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy 
prawa. 

 

 


