
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„SALA GIMNASTYCZNA MOICH MARZEŃ Z WEGNEREM” 
 

§ 1. Definicje 

 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i określenia otrzymują następujące znaczenie:  
a. Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Sala Gimnastyczna Moich Marzeń z 

Wegnerem” prowadzony przez Organizatora w czasie i na warunkach 
określonych za pomocą niniejszego Regulaminu;  

b. Laureaci Konkursu oznacza Uczestników, którzy dokonali Zgłoszenia 
Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę; 

c. Szkoła – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile,; 
d. Opiekun Konkursu – pracownik Szkoły upoważniony przez Dyrektora Szkoły do 

czuwania nad prawidłowością przebiegu konkursu na etapie tworzenia prac i 
zgłoszeń; 

e. Nagroda oznacza upominki dla najlepszych Uczestników określone w §3 ust. 6; 
f. Okres Trwania Konkursu jest to okres, w trakcie którego opublikowane zostanie 

Zadanie Konkursowe a także przyjmowane są Zgłoszenia Konkursowe 
Uczestników do momentu daty wyznaczonej za pomocą § 3 ust. 4 niniejszego 
Regulaminu;  

g. Regulamin – niniejszy dokument, wiążący dla Organizatora, Komisji 
Konkursowej, Uczestników Konkursu, zawierający w sobie wszelkie niezbędne 
treści istotne dla prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia Konkursu, jak i 
określający zasady i warunki Konkursu; 

h. Uczestnik – uczeń Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile,, który 
przesłał swoją pracę Konkursową utworzoną na potrzeby Konkursu, na zasadach 
określonych za pomocą niniejszego Regulaminu; 

i. Przedstawiciel Uczestnika – na zgłoszenie uczestnika do udziału w Konkursie 
zgodę pisemną w formie formularza (załącznik1), musi wyrazić przedstawiciel 
uczestnika - rodzic lub opiekun prawny ucznia. 

j. Zadanie Konkursowe oznacza stworzenie pracy plastycznej w dowolnej trwałej 
technice plastycznej obrazującej temat: „Sala Gimnastyczna Marzeń z 
Wegnerem”.  

k. Zgłoszenie Konkursowe – kreatywne rozwiązanie Zadania Konkursowego, 
przedłożone Organizatorowi Konkursu oraz spełniające wszystkie kryteria 
określone niniejszym Regulaminem Konkursu.  

 

 

 



 

§ 2. Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem konkursu jest spółka PKOB Wegner spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rudkach (adres 
korespondencyjny: Rudki 10; 62 – 240 Trzemeszno) wpisana do rejestru 
przedsiębiorców, prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000466602, REGON: 300017586, NIP: 7842295471.  

2. Konkurs organizowany przez Organizatora jest również przez niego w całości 
fundowany.  

3. Konkurs prowadzony jest w związku z realizowaną na terenie Szkoły inwestycją, której 
Generalnym Wykonawcą jest Spółka PKOB Wegner sp. z o.o. sp.k.  

4. Konkurs ma na celu rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, kształtowanie 
wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych oraz 
oswajanie dzieci i młodzieży z procesem budowlanym. 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz u Opiekuna Konkursu 
w Szkole. 

 

§ 3. Przedmiot oraz czas trwania Konkursu 
 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI Szkoły 
2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i przedłożenie organizatorowi, 

we wskazanym w niniejszym Regulaminie Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia 
Konkursowego w związku z opublikowanym Zadaniem Konkursowym.  

3. Przedłożenie Zgłoszenia Konkursowego polega na doręczeniu Organizatorowi 
opatrzonej pracy plastycznej opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz klasą Uczestnika za 
pośrednictwem Opiekuna Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym Uczestnika oraz 
zgodą Przedstawiciela Uczestnika na uczestnictwo w konkursie – formularz stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 30.10.2018 o godz. 12:00 i kończy dnia 30.11.2018 o godz. 
23:59 i jest to Okres Trwania Konkursu. Ogłoszenie wyniku Konkursu nastąpi w dniu 
06.12.2018 w sposób i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.  

5. Do Konkursu Uczestnik może przystąpić w Okresie Trwania Konkursu. Każdy Uczestnik 
może zgłosić jedną pracę. 

6. Nagrody przewidziane w niniejszym Konkursie to  
a. za zajęcie 1 miejsca - tablet graficzny WACOM 
b. za zajęcie 2 miejsce - voucher do kina Helios o wartości 120 PLN 
c. za zajęcie 3 miejsce - gra planszowa „Domek” 



 

d. Ponadto dla Uczestników wyróżnionych przez Komisję Konkursową gadżety 
Organizatora – liczba wyróżnionych Uczestników jest zależna od poziomu 
konkursu i będzie określona przez Organizatora. 

 

§ 4. Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia 
 

1. Udział Uczestnika w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.  
2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w 

konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w 
Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu. 

3. Zgłoszenie Konkursowe polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej w 
dowolnej, płaskiej formie plastycznej (np. plakat, rysunek, kolaż, wyklejanka itp.), w 
formacie A3, dotyczącej realizowanej przez PKOB Wegner na terenie Szkoły Inwestycji 
tj. rozbudowy Szkoły m.in. o Salę Gimnastyczną. Praca powinna przedstawiać 
wymarzoną salę gimnastyczną Uczestnika, którą chciałby wybudować z PKOB Wegner 
sp. z o.o. sp.k.. Wymogiem jest, aby praca wyraźnie wskazywała na Generalnego 
Wykonawcę Inwestycji – PKOB Wegner (lub WEGNER). 

4. Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Przedstawiciele 
Uczestników biorących udział w Konkursie są zobowiązani do zapoznania się z 
Regulaminem Konkursu. 

5. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia 
konkursu. 

6. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów Konkursu – 
autorów najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych według oceny Komisji Konkursowej. 

7. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę 
następujące kryteria: zgodność zgłoszenia z tematyką Konkursu, oryginalność pomysłu, 
nietuzinkowe wykonanie, kreatywność, rzetelne odwzorowanie stanu rzeczywistego, a 
także wyobrażonego. 

8. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia 
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób.  

9. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni do dnia 06.12.2018 
 
 

§ 5. Nagroda 
 

1. Nagroda przewidziana dla Laureatów Konkursu zostanie przekazana przez 
przedstawicieli Organizatora na spotkaniu zorganizowanym z Uczestnikami przez 
Opiekuna Konkursu. 

2. Nagrodzony Uczestnik nie może żądać zmiany Nagrody na inną lub wypłacenia 
ekwiwalentu pieniężnego.  



 

3. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na podanie do publicznej 
wiadomości informacji o jego udziale w Konkursie.  

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 
Regulaminu rozstrzyga Organizator.  

 
§ 6. Prawa autorskie 

 
1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 

niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w 
celach związanych z Konkursem oraz tak w czasie jego trwania jak i w trakcie 5 lat po 
jego zakończeniu. Licencja ta obejmuje następujące pola eksploatacji: prezentowanie 
Zgłoszeń Konkursowych w siedzibie Organizatora, utrwalanie w postaci zdjęć, 
utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie na portalach 
internetowych Zgłoszeń Konkursowych utrwalonych za pomocą zdjęcia, również za 
pośrednictwem fan page’a Organizatora na Facebooku, wykorzystywanie w celach 
marketingowych, opracowania graficzne, opracowania wideo.  

2. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą zrealizowania Nagrody Laureatowi 
Konkursu, Organizator oraz Zleceniodawca nabywają autorskie prawa majątkowe do 
nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do 
rozpowszechniania jego opracowań, bez ograniczeń czasowych. 

3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia 
Konkursowego, o którym mowa w pkt 2. Laureatowi Konkursu nie przysługuje 
wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia 
finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona 

warunków uczestnictwa w Konkursie. 
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie. 
4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z 

Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie 
postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 

5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających 
z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

7. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia.  



 

 
 
Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy uczestnika wraz z wyrażeniem zgody Przedstawiciela 
Uczestnika na uczestnictwo, 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora wraz z formularzem 
zgody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy uczestnika wraz z wyrażeniem zgody Przedstawiciela 
Uczestnika na uczestnictwo. 



 

 
 
 

Zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym  
„Sala gimnastyczna moich marzeń z Wegnerem” 

 
 
1.Imię Uczestnika: ………………………………… 2.Nazwisko Uczestnika: ………………………………… 
 
3.Klasa Uczestnika: ………………………………… 
 
4.Adres Uczestnika: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

 

Zgoda Przedstawiciela Uczestnika na Wzięcie udziału w konkursie plastycznym  
„Sala gimnastyczna moich marzeń z Wegnerem” 

 
 Piła, dnia ………………. 

 
Ja niżej podpisany, opiekun prawny ww. dziecka wyrażam zgodę na jego udział w konkursie 
organizowanym przez firmę PKOB Wegner sp. z o.o. sp. k. w Szkole Podstawowej nr 6  im. 
Lotników Polskich w Pile. 
 
 
 
 ..……………………………………… 
 podpis opiekuna prawnego  
 (czytelnie imię i nazwisko) 
 
Załącznik 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora wraz z 
formularzem zgody. 
 



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych? 
 
Administratorem Państwa (tj. opiekuna prawnego i dziecka) danych osobowych będzie PKOB 
WEGNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Rudkach pod numerem 10, 
62-240 Trzemeszno (dalej: „my”). Jako administrator, dbamy o to by przekazywane nam dane 
osobowe były bezpieczne i przetwarzane wyłącznie zgodnie z prawem. Można się z nami 
skontaktować: listownie na nasz adres z dopiskiem „Dane osobowe” a także za pośrednictwem 
e-mail: konkurs@wegner.pl 
 

2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?  
 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu, jego 
rozstrzygnięcia oraz wręczenia upominków dla najlepszych Uczestników 
 

3. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie: 
 
Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz naszego prawnie uzasadnionego 
interesu związanego z koniecznością rozstrzygnięcia Konkursu. 
 

4. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?  
 
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu 
przez nas czynności tj. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub 
udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne (IT), na których pracujemy, podmiotom 
świadczącym usługi hostingowe i podmiotom świadczącym usługi sekretarsko-administracyjne. 
 

5. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe? 
 
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 1 roku od dnia zakończenia 
Konkursu  
 

6. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 
 
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili, możecie także żądać ich 
sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych osobowych a także ograniczenia ich 
przetwarzania. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
możecie ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. 



 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
prawa.  
 

7. Kiedy możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?  
 
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego 
interesu, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.  
 

8. Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?  
 
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie 
 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 
 
Decyzja dotyczące przeprowadzania oraz rozstrzygnięcia Konkursu nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania. 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora Konkursu, ww. dane będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, a ww. dane nie zostaną udostępnione innym 
podmiotom. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu. 

 
 
 
 ..……………………………………… 
 podpis opiekuna prawnego  
 (czytelnie imię i nazwisko) 
 


