
Regulamin Konkursu

"Śmieci do kubłów kolorowych wrzucamy, bo o czystość na basenie dbamy”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Śmieci do kubłów kolorowych wrzucamy, bo o

czystość na basenie dbamy” i fundatorem nagród są Baseny Miejskie „Termy Jakuba”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Oławie.

2. Konkurs  odbywać  się  będzie  zgodnie  z  niniejszym  regulaminem,  zwanym  dalej

"Regulaminem",  oraz  przepisami  prawa  polskiego,  a  w  szczególności  przepisami

Kodeksu cywilnego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z

dnia 19 listopada 2009 roku i  nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i

rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Konkurs   zostanie   ogłoszony   na   stronie   internetowej   Organizatora

www.termyjakuba.olawa.pl  

5. Wszelkie informacje o Konkursie, zmianach w Regulaminie oraz inne komunikaty dla

Uczestników  Konkursu  będą  zamieszczone  na  wskazanej  stronie  Organizatora  w

zakładce poświęconej Konkursowi. Przekazane w ten sposób odpowiedzi, wyjaśnienia

i informacje będą wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.

6. Korespondencję  konkursową należy  kierować w formie elektronicznej  na adres  e-

mail: marketing@termyjakuba.olawa.pl

7. Osobą wyznaczoną do udzielania informacji o konkursie jest Anna Bień, email:

marketing@termyjakuba.olawa.pl  

8. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i ujętych w nim

zobowiązań Uczestnika. Uczestnicy zgłaszając Pracę Konkursową wyrażają zgodę na

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu i

jego rozstrzygnięcia, a także eksploatacji  prac konkursowych, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest



dobrowolne, zaś Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i 

ich poprawiania.

9. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Konkursie, w tym kosztów 

przygotowania Pracy Konkursowej.

§ 2.

Warunki uczestnictwa i termin Konkursu

1. Konkurs  skierowany  jest  do  dzieci  i  młodzieży  i  szkolnej  z  terenu  województwa

dolnośląskiego i opolskiego. Przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: klasy I-

III i klasy IV-VIII szkół podstawowych.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3. Czas trwania konkursu: 31 marca 2022 r. – 23 maja 2022 r. Prace dostarczone po tym

terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

4. Każdy  uczestnik  może  zgłosić  do  konkursu  jedną,  wcześniej  niepublikowaną,

samodzielnie  wykonaną pracę,  o  tematyce  związanej  z  działalnością  ekologiczną  i

segregacją śmieci, szczególnie w obiektach Basenu Miejskiego „Termy Jakuba”.

5. Praca może być zrealizowana dowolną techniką plastyczną (np. za pomocą ołówka,

kredki, pasteli, farb plakatowych, wycinanek etc.) na papierze w formacie A3 lub w

postaci grafiki komputerowej.

6. Prace plastyczne  należy  przesyłać  elektronicznie  (pliki  graficzne,  zdjęcia  lub skany

prac  plastycznych)  na  adres  mailowy:  marketing@termyjakuba.olawa.pl lub

dostarczyć  osobiście/pocztą  na  adres  siedziby  Organizatora,  tj.  Baseny  Miejskie

Termy Jakuba, ul. 1 Maja 33a, 55-200 Oława z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

7. Prace muszą zawierać następujące informacje:

 tytuł pracy,

 imię i nazwisko autora,

 klasę,

 imię i nazwisko opiekuna konkursu z ramienia szkoły / imię i nazwisko rodzica lub

opiekuna (w przypadku zgłoszeń indywidualnych)

 adres i  numer szkoły,  nr  telefonu / adres i  numer szkoły,  nr  telefonu rodzica lub

opiekuna (w przypadku zgłoszeń indywidualnych), zgodę rodzica/opiekuna uczestnika

konkursu (załącznik 1 do regulaminu).



8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie komisji

konkursowej,  a  także  osoby  najbliższe  w  stosunku  do  tych  osób.  Przez  osobę

najbliższą rozumie się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych

w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich

małżonków,  a  także  osoby  pozostające  we  wspólnym  pożyciu  lub  pozostające  w

takim  stosunku  prawnym  lub  faktycznym,  który  może  budzić  uzasadnione

wątpliwości co do ich niezależności lub ewentualnych powiązań z Organizatorem, w

kontekście  przygotowania  lub  organizacji  Konkursu.  Przedmiotowe  ograniczenie

odnosi  się  także  do  osób,  przy  pomocy  których  Uczestnik  będzie  tworzył  pracę

konkursową.

9. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 3 powyżej nie będą brały udziału w

Konkursie.

§ 3.

Prawa autorskie

1. Udział  dziecka  w  konkursie  wymaga  pisemnej  zgody  rodziców  lub  opiekunów

prawnych.

2. Uczestnik, jako autor pracy nie może tym utworem naruszać prawa do wizerunku ani

innych praw osób trzecich.

3. Uczestnik konkursu (lub w jego imieniu opiekun prawny) przystępując do udziału w

nim  wyraża  zgodę  na  oznaczanie  swojej  pracy  imieniem  i  nazwiskiem  oraz  na

nieodpłatne  wykorzystywanie  i  publikowanie  przez  Organizatora  w  materiałach

promocyjnych, w wydawnictwach związanych z Konkursem i jego tematem oraz na

stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystywania - w związku z Konkursem -

jego wizerunku.

4. Uczestnik  konkursu  przystępując  do udziału  w nim jednocześnie  oświadcza,  że  w

chwili przyznania mu nagrody lub wyróżnienia nieodpłatnie przenosi na Organizatora

a  Organizator  przyjmuje,  własność  oryginalnego  egzemplarza  tej  pracy  oraz

nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do niej i prawa

zależne do jej opracowań na następujących polach eksploatacji:



utrwalanie i zwielokrotnianie pracy dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, na

dowolnych nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie

do  pamięci  komputera,  publiczne  wyświetlanie,  odtwarzanie,  udostępnianie

egzemplarzy pracy oraz nadawanie i reemitowanie, także w sieciach komputerowych,

wprowadzenie  do  obrotu,  użyczanie  lub  najem  oryginału  albo  jego  kopii,

zamieszczanie  w  wydawnictwach  drukowanych  lub  multimedialnych  oraz  w

dowolnych  publikacjach,  w  tym  w  materiałach  edukacyjnych,  wykorzystanie  dla

celów upowszechniania tematyki konkursu, dla celów edukacyjnych i reklamowych,

prawo do korzystania i zezwalania na korzystanie z utworów zależnych

§ 4.

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Spośród nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych 3-osobowa komisja konkursowa, 

wybierze po 3 ( trzy ) najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.

2. Komisja oceni szczegółowo wybrane zgodnie z pkt. 1 prace na podstawie 

następujących kryteriów i ich wag:

a. atrakcyjność graficzna pracy plastycznej;

b. oryginalna, nowatorska koncepcja/format pracy;

c. zgodności pracy z tematem konkursu;

3. Komisja ogłosi listę zwycięzców, laureatów i wyróżnionych w konkursie do dnia  26

maja  2022  r. Wyniki  Konkursu  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej

Organizatora.  Zwycięzcy,  laureaci  i  wyróżnieni w  Konkursie  zostaną  także

poinformowani o jego rozstrzygnięciu bezpośrednio przez Organizatora na podany

adres e-mail Uczestnika.

4. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  niewyłonienia  Zwycięzców,

laureatów i wyróżnionych lub wyłonienia mniejszej ich liczby.

5. W przypadku niezgłoszenia żadnych prac do Konkursu Komisja unieważni Konkurs.



§ 5.

Nagrody

1. Zwycięzcy  –  wybrani  przez  Komisję  autorzy  najlepszej  pracy  w  każdej  kategorii

wiekowej  -  otrzymają  następujące  ufundowane  przez  Organizatora  konkursu

nagrody:

a. I – miejsce karnet o wartości 1000,00 zł.

b. II – miejsce karnet o wartości 750 00, zł

c. III – miejsce karnet o wartości 500, 00 zł.

2. Nagrody zostaną przyznane w obu kategoriach.

3. Ponadto  wśród  uczestników  konkursu  Organizator  wylosuje  10  bezpłatnych

wejściówek  na  basen  letni,  które  będzie  można  wykorzystać  w  okresie  jego

funkcjonowania  w  sezonie  2022.  Każda  wejściówka  uprawnia  do  jednorazowego

wejścia dla max. 4 osób.

4. Nagrody  zostaną  przekazane  Laureatom  w  terminie  30  dni  od  dnia  ogłoszenia

wyników Konkursu.

§ 6.

Dane osobowe

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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  Organizator  informuje,  że

Administratorem danych Autorów Zgłoszeń Konkursowych oraz Uczestników działań

konkursowych wskazanych w formularzu konkursowym lub/i oświadczeniu o zgodzie

na  przetwarzanie  danych  osobowych  (dalej:  „Administrator”)  jest  spółka  Baseny

Miejskie „Termy Jakuba” Spółka z o.o., z siedzibą w Oławie przy ul. 1 Maja 33a, 55-

200  Oława.  Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych  –  Stanisław  Skibiński,

email: inspektor@termyjakuba.olawa.pl  ,   tel. 71 306 71 01

2. Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres

zamieszkania, numer telefonu - celem udziału w Konkursie.



3. W  świetle  powyższego  Organizator  informuje,  że:  Pani/Pana  dane  osobowe

przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  ogólnego  rozporządzenia  o

ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  celu  związanym  z

przedmiotowym konkursem.

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty  takie  jak

dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,  podmioty świadczące na rzecz

Organizatora  konkursu  usługi  prawne,  promocyjne,  organy  uprawnione  do

otrzymania danych osobowych Uczestnika Konkursu na podstawie przepisów prawa,

w szczególności organy kontroli.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia

Konkursu,  a  po tym okresie  będą archiwizowane w czasie  określonym przepisami

prawa.

Posiada Pani/Pan:

−  na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−  na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−  na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



Podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednak  ich  niepodanie  uniemożliwi  udział  w

Konkursie.

Dane  udostępnione  przez  Panią/Pana  nie  będą  przetwarzane  w  sposób

zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator  dokłada  wszelkich  starań,  aby  zapewnić  wszelkie  środki  fizycznej,

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy

umyślnym  zniszczeniem,  przypadkową  utratą,  zmianą,  nieuprawnionym

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi

przepisami.

§ 7.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkurs zgłaszać należy na

wskazany  adres  poczty  elektronicznej  w  terminie  najpóźniej  do  14  dni  od  dnia

ogłoszenia wyników Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków w prawnych.

3. Reklamacja  powinna  zawierać  imię  nazwisko,  dokładny  adres  Uczestnika  oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia wpływu.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  zastosowanie  mają

przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  nazwy/imienia,

nazwiska i informacji o Zwycięzcach Konkursu, a także umieszczenia tych informacji w

materiałach promocyjnych Organizatora.



4. W przypadku zmiany adresu e-mail, adresu itd. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany

niezwłocznie  powiadomić  o  tym  Organizatora,  pod  rygorem  zniesienia

odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia uczestnikowi korespondencji

i nagrody związanej z realizacją niniejszego Regulaminu.

5. Spory  odnoszące  się  i  wynikające  z  Konkursu  będą  rozwiązywane  przez  sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonania  w  każdym  czasie  z  ważnych

powodów  modyfikacji  postanowień  Regulaminu,  jak  również  przerwania  lub

odwołania  Konkurs,  o  czym  niezwłocznie  poinformuje  na  stronie  internetowej

Organizatora.


