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Regulamin konkursu plastycznego „Drzewo genealogiczne mojej rodziny” 

 

 

§ 1. Organizator Konkursu 

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

 

§ 2. Uczestnicy 

1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem profilu Centrum Historii Zajezdnia na Facebooku.  

2. Konkurs skierowany jest do rodzin. Prace mogą zostać przygotowane samodzielnie przez dziecko 

lub wspólnie przez rodzeństwo lub rodzica/opiekuna wraz z dzieckiem/dziećmi. Formalnie autorem 

pracy jest osoba zgłaszająca, będąca osobą pełnoletnią i posiadająca profil na Facebooku. Osoba 

zgłaszająca reprezentuje w przebiegu konkursu swoją rodzinę.  

3. Zgłoszenie do konkursu może dokonać osoba dorosła, posiadająca profil na Facebooku. 

4. Jeden uczestnik może nadesłać: jedną pracę, zilustrowaną max. 5 zdjęciami  

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby realizacji 

konkursu.  

 

§ 3. Kategorie prac 

1. Jest jedna kategoria prac obejmująca zarówno prace indywidualne jak i prace grupowe.   

2. Jedna praca może otrzymać jedną nagrodę, bez względu na liczbę jej autorów.  

 

§ 4. Zakres tematyczny 

1. Temat konkursu „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”.  

2. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie historii swojej rodziny w  dowolnej graficznej 

formie drzewa genealogicznego, dowolną techniką plastyczną lub pokrewną.  
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3. Opracowane drzewo powinno zawierać minimum trzy pokolenia wstecz (w tym jako pierwsze 

pokolenie autora). 

4. Praca może mieć formę rysunku, diagramu. Może zostać stworzona w oparciu o stare fotografie , 

narysowane portrety członków rodziny albo opracowane w programie graficznym na 

komputerze.   

5. Choć w obecnej sytuacji kontakt z rodziną jest utrudniony, zachęcamy by pozyskać zdjęcia i 

ciekawe historie rodzinne za pośrednictwem Internetu, videorozmowy, maila. Dzieci 

wykorzystując nowoczesne technologie mogą przeprowadzić wywiady ze swoim Dziadkami i 

spytać ich o bliższych i dalszych krewnych o ciekawe historie z ich życia.  

6. Drzewo genealogiczne może być przedstawione w dowolnej formie. Mogą mu towarzyszyć także 

ilustracje, przedstawiające wspomnienia związane z danymi członkami rodziny.  

 

§ 5. Charakter i forma prac 

1. Zadaniem autora jest wykonanie pracy plastycznej zgodnie z zakresem opisanym w § 4. 

2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną. Format pracy oraz sposób wykonania nie 

jest w żaden sposób limitowany.  

3. Prace zgłaszane są poprzez dodanie zdjęcia w komentarzu pod postem ogłaszającym konkurs. 

Umieszczając zdjęcie w komentarzach na Facebooku Centrum Historii Zajezdnia należy dopisać 

„akceptuję regulamin konkursu”. Akceptując regulaminu konkursu, wyrażają państwo zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wyrażają zgodę na udzielenie licencji do pracy konkursowej  

jeśli zostanie ona nagrodzona lub wyróżniona.  

 

 

§ 6. Kalendarz konkursu 

1. Konkurs zostaje ogłoszony 8 kwietnia 2020 r. na profilu organizatora w mediach 

społecznościowych  pod adresem: https://www.facebook.com/centrumhistoriizajezdnia 

2.  Uczestników do udziału w konkursie zgłasza się poprzez dodanie zdjęcia pracy w komentarzu na 

Facebooku Centrum Historii Zajezdni z dopiskiem „akceptuję regulamin konkursu”. 

3. Zdjęcia prac należy dodać do 10 maja 2020 r. do godziny 23:59. 
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4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 30 maja 2020 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 

na stronie internetowej organizatora oraz na profilu w mediach społecznościowych.  

5. Rozdanie nagród nastąpi po ogłoszeniu wyników. O terminie i miejscu rozdania nagród organizator 

poinformuje na Facebooku Centrum Historii Zajezdnia oraz na stronie www.zajezdnia.org nie później 

niż do 15 czerwca 2020 r. Odbiór nagród będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej panującej 

w danym czasie w Polsce. Jeśli w czerwcu nie będzie możliwe bezpieczne przekazanie nagród, termin 

ich przesłania lub przekazania zostanie wydłużony do czasu, kiedy przekazania nagród będzie 

bezpieczne.   

6. Dyrektor Ośrodka może w drodze odrębnego zarządzenia przedłużyć terminy, o których mowa w 

pkt. 1–4. 

 

§ 7. Komisja konkursowa 

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Ośrodka w drod ze 

odrębnego Zarządzenia. 

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą co najmniej 3 osoby – pracownicy Ośrodka. 

3. Komisja Konkursowa podejmie uchwałę większością głosów. Szczegółowe zasady pracy Komisji 

Konkursowej będzie określał ustalony przez Komisję Regulamin Pracy Komisji Konkursowej. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna.  

 

§ 8. Nagrody 

1. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody za: miejsce I, miejsce II i miejsce III oraz wyróżnienia.  

2. Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznać nagród, jeżeli nie będzie prac, które spełnią 

wymagania konkursu. 

3. Laureaci pierwszych trzech miejsc i wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe , m.in. gry edukacyjne, 

książki. 

4. Organizator powiększy wartość nagród rzeczowych o kwotę pieniężną stanowiącą równowartość 

zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości przyznanej nagrody rzeczowej w wysokości 10% 

poza przypadkami, gdy ustawa zwalnia z tego podatku. 
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5. Nagrody mogą zostać odebrane wyłącznie osoby nagrodzone lub osoby przez nie upoważnione na 

piśmie.  

 

§ 9. Zgoda na udział w konkursie oraz informacja o danych osobowych 

1. Zgoda uczestnika jest warunkiem jego udziału w konkursie.  

2. Zgoda obejmuje akceptację: 

1) nieodpłatnego przeniesienia na Ośrodek własności pracy konkursowej  

2) nieodpłatnego udzielenia Ośrodkowi niewyłącznej licencji do nadesłanej pracy, 

obejmującego następujące pola eksploatacji: 

a) utrwalanie i/lub zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na 

kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,  

b) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub 

multimedialnej  

c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),  

d) publicznego wystawiania i wyświetlania 

e) dokonywania opracowań  

– wyłącznie w ramach realizowanych przez Ośrodek celów statutowych;  

3) przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu;  

3. Każdy laureat konkursu, w związku z udziałem w konkursie, udostępnia następujące dane 

osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.  

4. Dane osobowe udostępnione  związku z udziałem w Konkursie, przetwarzane będą przez Ośrodek 

lub podmioty działające na jego zlecenie (w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania 

danych osobowych) w celu przeprowadzenia konkursu i w związku z wykonywaniem 

postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikiem, 

ogłoszenia wyników konkursu oraz w celach archiwizacyjnych, a w przypadku uczestników, 

których prace zostały nagrodzone – w celu realizacji praw wynikających z udzielonych licencji, a 

także w celach promocji działalności Ośrodka.  
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5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy uczestnika  odmówią 

podania danych własnych lub uczestnika, odmówią zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

praca konkursowa zostanie odrzucona.  

6. 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.  

7. Osobom, które udostępniły swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Ośrodka 

dostępu do swoich 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.  

8. 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.  

9. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Ośrodka usługi 

transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę oraz świadczące obsługę informatyczną.  

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, wyrażona zostaje poprzez złożenie 

stosownego podpisu na formularzu nr 1  

11. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu . W 

przypadku uczestników, których prace zostaną nagrodzone także przez czas niezbędny do ich 

prezentacji w ramach promocji działalności Ośrodka, w ramach realizacji praw wynikających z 

licencji udzielonej Ośrodkowi  oraz w celach archiwizacyjnych. 

12. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o  kontakt z 

inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@zajezdnia.org. 

13. Osoba, która udostępniła swoje dane osobowe, ma prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej  dotyczących narusza przepisy 

prawa. 

mailto:iod@zajezdnia.org
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§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i 

akceptuje jego postanowienia. 

2. Prace nadesłane na konkurs, nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach 

propagowania idei konkursu. 

3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka www.zajezdnia.org  oraz w 

siedzibie organizatora konkursu. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z powyższym regulaminem.  

5. Wydarzenie (przebieg konkursu, rozdanie nagród) będzie dokumentowane za pomocą fotografii, 

filmu, obrazu. Ośrodek będzie uprawniony do wykorzystania tych materiałów w celach statutowych.  

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzyga dyrektor Ośrodka w porozumieniu z 

Komisją Konkursową. 

 

 

 


