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ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

KRS 0000022992 
www.ptop.wloclawek.pl 

Regulamin Konkursu  

plastycznego dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Święta jak namalowane…”,   

organizowanego przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku, 

pod Patronatem Prezydenta Miasta Włocławek Pana dr. Marka Wojtkowskiego 

 

 

Organizatorem Konkursu pod tytułem „Święta jak namalowane…”, jest Stowarzyszenie Polskie 

Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku, z siedzibą we Włocławku przy  

ul. Wolność 44, 87-800 Włocławek, wpisane do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000022992, NIP: 888 20 02 814, REGON: 910187586. 

 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć Regulamin odnosi się do poniższych terminów, należy je rozumieć jako: 

1. Baza ewidencyjna – zasób, w którym zgromadzone są wszystkie Zgłoszenia złożone 

przez Przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu za pośrednictwem 

Formularza Zgłoszeniowego  wraz z załączonymi Pracami plastycznymi i załącznikami 

Formularza. Każde zgłoszenie opatrzone jest oznaczeniem ewidencyjnym, nadawanym 

zgodnie z kolejnością dostarczenia Zgłoszenia do siedziby Organizatora, w postaci: 

Rysunek nr …….. (kolejno nadawane po sobie oznaczenia liczbowe); 

2.  Formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, 

umożliwiający zgłoszenie do Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod tytułem 

„Święta jak namalowane…”, na podstawie którego Praca plastyczna Uczestnika jest 

przekazana Organizatorowi i może wziąć udział w Konkursie – z zachowaniem zasad 

przyjętych w niniejszym Regulaminie; 

3. Konkurs – konkurs na Pracę plastyczną, organizowany przez Stowarzyszenie; 

4. Laureat – Uczestnik konkursu, autor nagrodzonej nagrodą Pracy plastycznej  

w Konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Święta jak namalowane…”; 

5. Organizator, Stowarzyszenie – Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział  

we Włocławku, z siedzibą we Włocławku przy ul. Wolność 44, 87-800 Włocławek, 

wpisane do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000022992, NIP: 888 20 02 814, REGON: 910187586; 

6. Opiekun prawny – osoba, której powierzono sprawowanie opieki nad małoletnim 

Uczestnikiem na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym; 

7. Plebiscyt – głosowanie internetowe na stronie www.ptop.wloclawek.pl 
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8. Praca plastyczna – praca plastyczna, spełniająca wymogi formalne wskazane  

w niniejszym Regulaminie, przygotowana przez Uczestnika dowolną techniką 

rysunkową i/lub malarską, z wyłączeniem technik audiowizualnych oraz grafiki 

komputerowej, przekazana Organizatorowi w ramach niniejszego Konkursu; 

9. Przedstawiciel Organizatora – osoba kierująca placówką oświatową tj. Dyrektor 

Szkoły Podstawowej (lub oddelegowany przez niego nauczyciel, pedagog szkolny, 

pracownik administracyjny Szkoły) upoważniona przez Stowarzyszenie na mocy 

niniejszego Regulaminu do przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych od Uczestników 

Konkursu i przekazywania ich Organizatorowi; 

10. Przedstawiciel ustawowy – Rodzic Uczestnika, Opiekun prawny a także inny 

przedstawiciel ustawowy Uczestnika, jeżeli są oni uprawnieni do reprezentowania 

Uczestnika zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;  

11. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady wzięcia udziału w Konkursie 

Plastycznym dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Święta jak namalowane…”, 

organizowanego przez Stowarzyszenie; 

12. Rodzic – matka lub ojciec Uczestnika, któremu przysługuje pełna władza rodzicielska; 

13. Technika audiowizualna oraz grafika komputerowa – w szczególności nagrania 

video, dokumenty i instalacje zawierające dźwięk, obraz ruchomy oraz grafika 

wektorowa i rastrowa; 

14. Uczestnik – osoba niepełnoletnia w wieku od 6 do 17 lat, w imieniu której występuje 

Rodzic lub inny Przedstawiciel ustawowy, którzy za zgodą udzieloną w Formularzu 

Zgłoszeniowym i załącznikach wyrażają wolę udziału osoby niepełnoletniej  

w Konkursie;  

15. Zgłoszenie – wzięcie udziału w Konkursie, wyrażone poprzez prawidłowe złożenie 

Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, o którym mowa w niniejszym 

Regulaminie.  

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki, których spełnienie jest konieczne  

do wzięcia udziału w Konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Święta 

jak namalowane…”, organizowanego przez Stowarzyszenie, pod Patronatem Prezydenta 

Miasta Włocławek.  

2. Regulamin stanowi dokument regulujący zasady udziału w Konkursie. 

3. Koordynatorami Konkursu są Ewa Kaczmarek – Prezes Stowarzyszenia Polskie 

Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku oraz Malwina Zasadzińska – 

członek Stowarzyszenia. 

4. Osoba niepełnoletnia, której Praca plastyczna zostanie zgłoszona do Konkursu przez 

Przedstawiciela ustawowego przy pomocy Formularza zgłoszeniowego i w sposób 

określony w niniejszym Regulaminie, staje się jego Uczestnikiem.  
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5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja i respektowanie wszystkich 

postanowień niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie jego postanowień będzie 

podstawą do dyskwalifikacji Uczestnika z Konkursu.  

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz nieodpłatne. 

7. Regulamin Konkursu jest udostępniony przez Organizatora przez cały okres trwania 

Konkursu, w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ptop.wloclawek.pl 

oraz w formie papierowej w siedzibie Organizatora Konkursu, pod adresem: ul. Wolność 

44, 87-800 Włocławek. 

8. Konkurs nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, loterii promocyjnej, zakładu 

wzajemnego, ani żadnej innej formy gry losowej w rozumieniu Ustawy z dnia  

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 847,  

z późn. zm.), gdyż wynik konkursu nie jest zależny od przypadku. 

9. Organizator w rozumieniu art. 921 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) jest przyrzekającym nagrodę i z chwilą 

przekazania Uczestnikowi nagrody, o której mowa w niniejszym Regulaminie, nabywa 

własność praw autorskich w stosunku do Prac plastycznych nagrodzonych w Konkursie.  

10. Przedstawiciel Organizatora jest upoważniony przez Organizatora na mocy niniejszego 

Regulaminu do przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych od Uczestników Konkursu  

i przekazania ich Organizatorowi z zachowaniem terminów określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

11. Wykaz informacji dotyczących Konkursu oraz dane do kontaktu znajdują się na stronie 

internetowej www.ptop.wloclawek.pl. 

 

§ 3 

Cel, temat i przedmiot Konkursu 

 

1. Celem konkursu jest: 

a) kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży, rozwój ich kreatywności, 

samodzielności i predyspozycji plastycznych, doskonalenie zdolności posługiwania 

się różnymi technikami i materiałami plastycznymi, a także odkrywanie i wspieranie 

młodych talentów poprzez umożliwienie Uczestnikom zaprezentowania  

ich umiejętności; 

b) nagrodzenie twórczej inicjatywy Uczestników, ich pomysłowości oraz wiary  

we własne siły poprzez wyłonienie w Plebiscycie najwyżej ocenionych Prac 

plastycznych; 

c) upowszechnienie wiedzy oraz podniesienie świadomości wśród Uczestników,  

ich Przedstawicieli ustawowych oraz lokalnej społeczności o opiece paliatywnej, 

działalności i planach Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział  

we Włocławku, pracy miejscowego Hospicjum domowego i Poradni Medycyny 

Paliatywnej; 
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d) upowszechnianie aktywności wolontaryjnej wśród dzieci i młodzieży Szkół 

Podstawowych; 

e) promowanie zaangażowania i wsparcia Prezydenta Miasta Włocławek oraz Urzędu 

Miasta Włocławek w inicjatywach lokalnych Instytucji. 

2. Tematem Konkursu jest dowolne nawiązanie do Świąt Bożego Narodzenia oraz 

towarzyszącej im atmosfery. Może być rysunkowym, malarskim odzwierciedleniem 

marzeń oraz pragnień Uczestnika Konkursu, które odnoszą się do bożonarodzeniowego 

nastroju, jak również może być projektem ciekawej i oryginalnej kartki świątecznej,  

a także może swobodnie nawiązywać do tematyki żeglarskiej. 

3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy plastycznej, rysunkowej i/lub malarskiej, 

bezpośrednio nawiązującej do tematu Konkursu. 

 

§ 4 

Kategoria plastyczna 

Uczestnicy 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Konkurs ma charakter zamknięty i jest podzielony na 3 etapy: 

a) Etap 1 – Przyjmowanie zgłoszeń; 

b) Etap 2 – Plebiscyt (głosowanie internetowe); 

c) Etap 3 – Wręczenie nagród. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież z klas I – VIII Szkół 

Podstawowych, podzieleni według następujących kategorii wiekowych: 

a) klasy I – III; 

b) klasy IV – VIII 

z zastrzeżeniem, że placówka oświatowa, do której uczęszcza Uczestnik ma siedzibę  

w granicach administracyjnych Miasta Włocławek. 

3. Uczestnictwo w Konkursie polega na: 

a) przygotowaniu przez Uczestnika Pracy plastycznej zgodnej z warunkami 

określonymi w Regulaminie;  

b) prawidłowym wypełnieniu i podpisaniu Formularza zgłoszeniowego wraz  

z załącznikami przez Przedstawiciela ustawowego Uczestnika; 

c) dostarczeniu Organizatorowi Pracy plastycznej wraz z Formularzem zgłoszeniowym 

– z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie;  

d) wzięciu udziału w Plebiscycie, wyłaniającym najwyżej ocenione, najładniejsze – 

zdaniem głosujących –  Prace plastyczne; 

e) przyznaniu nagród dla najwyżej ocenionych w Plebiscycie Prac plastycznych. 

4. Praca plastyczna musi być pracą własną Uczestnika, indywidualną, nigdzie wcześniej  

niepublikowaną oraz nieprzedstawianą w konkursach.  
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5. Każdy z Uczestników może przekazać w Konkursie tylko jedną Pracę plastyczną.  

W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika więcej niż jednej pracy, pod uwagę będzie 

brana pierwsza zgłoszona przez niego praca. 

6. Zgłoszeniu i udziale w Konkursie podlegają Prace plastyczne: 

a) wykonane dowolną techniką malarską i/lub rysunkową, z wyłączeniem technik 

audiowizualnych oraz grafiki komputerowej, przy wykorzystaniu np. kredek różnego 

typu, flamastrów, pasteli, farb plakatowych, długopisów, ołówków, akwareli, węgla 

itp. i bez użycia gotowych elementów dekoracyjnych (np. wstążek, naklejek, włóczek 

itp.); 

b) wykonane na kartce papieru lub płótnie, w formacie A5 (148 mm x 210 mm),  

w orientacji pionowej lub poziomej i niebędące pracą przestrzenną; 

c) w dowolnej formie artystycznej np. rysunku, obrazu, komiksu, kartki świątecznej. 

7. Zastosowana technika oraz odcienie i nasycenie barw w Pracy plastycznej powinny 

umożliwić jej dobre jakościowo odwzorowanie cyfrowe w formie skanu,  

w rozdzielczości minimum 300 dpi, pozwalające na rzetelną ocenę Pracy plastycznej  

w Plebiscycie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakość odwzorowania 

cyfrowego prac zgłoszonych do Konkursu.  

8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odrzucenia, na każdym etapie 

Konkursu, Prac plastycznych niezgodnych z Regulaminem. 

9. Uczestnicy nie mogą zgłosić Prac plastycznych sprzecznych z prawem, ogólnie 

przyjętymi zasadami etyki, zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, 

wykorzystujących zakazane treści, niezgodnych z dobrymi obyczajami, bądź  

w jakikolwiek sposób godzących w prawnie chronione dobra innych osób, nawołujących 

do nietolerancji, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 

przedstawiających przemoc, naruszających prawo do prywatności, naruszających prawa 

osób trzecich, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami 

autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, zawierających wulgaryzmy, czy treści 

reklamowe podmiotów trzecich. 

10. Wyłonione w Konkursie na podstawie Plebiscytu i nagrodzone Prace plastyczne stają się 

własnością Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz 

odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych. 

 

§ 5 

Miejsce i czas trwania Konkursu 

 

1. Konkurs jest realizowany w obrębie granic administracyjnych Miasta Włocławek. 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 listopada 2021 roku i trwa do 11 grudnia 2021 roku  

z zachowaniem podziału na etapy: 

a) Etap 1 – Przyjmowanie zgłoszeń 

od 17 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r. godz. 23:59 

b) Etap 2 – Plebiscyt (głosowanie internetowe) 
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od 6 grudnia 2021 r. godz. 12:00 do 10 grudnia 2021 r. godz. 23:59 

c) Etap 3 – Wręczenie nagród 

11 grudnia 2021 r. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu poszczególnych etapów 

Konkursu 

 

§ 6 

Formularz zgłoszeniowy 

Termin zgłoszenia 

Warunki dostarczenia Prac konkursowych 

 

1. Zgłoszenia do Konkursu można składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza 

zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora: 

www.ptop.wloclawek.pl wraz z dołączoną Pracą plastyczną Uczestnika. 

2. Formularz wypełnia Przedstawiciel ustawowy Uczestnika. 

3. Dla ważności zgłoszenia niezbędna jest akceptacja wszystkich zgód i oświadczeń 

zawartych w Formularzu zgłoszeniowym przez Przedstawiciela ustawowego Uczestnika. 

Podanie danych, złożenie oświadczeń, a także udzielenie wszystkich zgód zawartych  

w Formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału  

w Konkursie. 

4. Zgłoszenie Prac plastycznych do Konkursu odbywa się w następujących formach  

i terminach: 

a) osobiście przez Przedstawiciela ustawowego Uczestnika lub Pełnomocnika 

Przedstawiciela ustawowego bezpośrednio do siedziby Organizatora: 

 

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej  

Oddział we Włocławku 

ul. Wolność 44 

87-800 Włocławek 

do 3 grudnia 2021 r., od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00 

 

b) pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres Organizatora: 

 

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej  

Oddział we Włocławku 

ul. Wolność 44 

87-800 Włocławek 

do 3 grudnia 2021 r. – liczy się data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora 

 

c) za pośrednictwem poczty e-mail na adres Organizatora: 
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konkurs@ptop.wloclawek.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2021 r. godz. 23:59 

 

d) przekazując zgłoszenie Przedstawicielowi Organizatora - Dyrektorowi Szkoły 

Podstawowej (lub oddelegowanemu przez kierownika placówki oświatowej 

pracownikowi Szkoły), do której uczęszcza Uczestnik i w terminie określonym przez 

Przedstawiciela Organizatora. 

 

5. Zgłoszenie Pracy plastycznej w formach opisanych w § 6 ust. 4 lit. a, b i d polega na 

przekazaniu Organizatorowi lub Przedstawicielowi Organizatora wypełnionego  

i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami oraz Pracą plastyczną – 

w kopercie, teczce lub koszulce biurowej formatu A4. 

6. Zgłoszenie Pracy plastycznej w formie opisanej w § 6 ust. 4 lit. c polega na przekazaniu 

Organizatorowi cyfrowego odwzorowania pracy (skanu) w rozdzielczości minimum 300 

dpi, formacie pliku z rozszerzeniem „.jpg” lub „.png”, pozwalającego na publikację  

i rzetelną ocenę Pracy plastycznej w Plebiscycie oraz skanu wypełnionego i podpisanego 

Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami. 

7. Zgłoszenia przekazane Organizatorowi za pośrednictwem poczty e-mail uznaje się  

za prawidłowo dostarczone, jeśli wpłyną w terminie określonym w § 6 ust. 4 lit. c, przy 

czym Organizator zastrzega sobie konieczność dostarczenia do siedziby Organizatora 

oryginału Pracy plastycznej oraz wypełnionego i podpisanego Formularza 

Zgłoszeniowego najpóźniej do 6 grudnia 2021 r. pod rygorem wykluczenia Uczestnika  

z Konkursu. 

8. Prace złożone po terminie wskazanym w § 6 ust. 4 z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej  

nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 

 

§ 7 

Rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Plebiscyt Konkursu plastycznego „Święta jak namalowane…” odbędzie się w dniach  

od 6 grudnia 2021 r. godz. 12:00 do 10 grudnia 2021 r. godz. 23:59 na stronie 

internetowej Organizatora www.ptop.wloclawek.pl 

2. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony w Plebiscycie (głosowaniu internetowym), 

przeprowadzonym przez Organizatora z przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń. 

3. Szczegółowe zasady głosowania na Prace plastyczne określa Regulamin głosowania 

internetowego w Plebiscycie Konkursu plastycznego „Święta jak namalowane…”. 

4. Publiczne ogłoszenie wyników wyłącznie nagrodzonych w Plebiscycie Prac plastycznych 

nastąpi w dniu 11 grudnia 2021 r. na stronie internetowej www.ptop.wloclawek.pl oraz 

portalu społecznościowym Facebook Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział 

we Włocławku – www.facebook.pl/ptop.wloclawek. 
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5. Przedstawiciele ustawowi Laureatów Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej  

w Konkursie telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej  

do 11 grudnia 2021 r. 

 

§ 8 

Nagrody 

 

1. Organizator Konkursu przewiduje następujące nagrody: 

a) nagrody w Plebiscycie – przyznawane w wyniku głosowania internetowego; 

b) nagrody wyróżniające – przyznawane przez Organizatora. 

2. W Plebiscycie Konkursu zostaną wyłonione po 3 (trzy) najwyżej ocenione Prace 

plastyczne w ramach każdej z kategorii wiekowych.  

3. Organizator w ramach każdej z kategorii wiekowych przyzna nagrody rzeczowe: 

a) I miejsce – nagroda o wartości do 500 zł; 

b) II miejsce – nagroda o wartości do 300 zł; 

c) III miejsce – nagroda o wartości do 100 zł. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania nagród wyróżniających, 

poza Plebiscytem, według swobodnej oceny Organizatora – za wysoką wartość 

artystyczną prac. 

5. Wręczenie nagród Laureatom nastąpi w dniu 11 grudnia 2021 r. godz. 16:00,  

po spektaklu teatralnym pt. „W krainie snu”, w reż. Katarzyny Michalskiej, 

organizowanym przez Teatr Impresaryjny we Włocławku im. W. Gniazdowskiego, 

mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 13 we Włocławku. 

6. Termin oraz miejsce wręczenia nagród może ulec zmianie, przy czym Organizator 

zobowiązuje się poinformować o tym Przedstawicieli ustawowych Laureatów 

odpowiednim komunikatem na stronie internetowej www.ptop.wloclawek.pl, na profilu 

społecznościowym Facebook www.facebook.pl/ptop.wloclawek, wiadomością e-mail  

lub telefonicznie. 

7. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody, prawo przeniesienia prawa  

do uzyskania nagrody na osoby trzecie, żądanie wymiany nagrody na nagrodę pieniężną 

ani nagrody innego rodzaju, ani prawo do zgłoszenia zmiany warunków odbioru 

nagrody. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody  

z przyczyn leżących po stronie Laureatów Konkursu oraz ich Przedstawicieli 

ustawowych, a w szczególności w przypadku zmiany ich danych, o których Organizator 

nie został poinformowany.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości nagród, a w przypadku 

braku Zgłoszeń spełniających wymogi niniejszego Regulaminu – do nieprzyznania 

nagród.  
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§ 9 

Reklamacje 

 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane przez Rodziców, Przedstawicieli 

ustawowych Uczestników w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

2. Reklamacje w formie pisemnej powinny zostać przesłane na adres e-mail:  

sekretariat@ptop.wloclawek.pl i zatytułowane: Reklamacja – Konkurs plastyczny 

„Święta jak namalowane…”. 

3. Wszystkie reklamacje złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegać 

rozpatrzeniu. 

4. W zgłaszanej reklamacji powinny znajdować się następujące dane:  

a) imię i nazwisko Przedstawiciela ustawowego Uczestnika oraz Uczestnika; 

b) adres korespondencyjny osoby wnoszącej reklamację; 

c) podanie powodu reklamacji. 

5. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od dnia 

ich dostarczenia.  

6. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu wnoszący reklamację zostanie 

poinformowany pisemnie o sposobie załatwienia sprawy w terminie 14 dni od daty  

jej rozpatrzenia tą samą drogą, jaką wniósł reklamację. 

 

§ 10 

Własność intelektualna 

 

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Prace plastyczne, których wykorzystanie 

przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu 

zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób 

trzecich, a w szczególności praw autorskich majątkowych oraz praw osobistych. Rodzic 

lub Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu oświadcza i zapewnia, iż:  

a) Uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe  

do zgłaszanej Pracy plastycznej, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać  

i korzystać;  

b) przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do Pracy plastycznej  

nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich; 

c) zgłoszona do Konkursu Praca plastyczna nie zawiera treści naruszających prawo  

lub będących niezgodnymi z dobrymi obyczajami, w szczególności nie zawiera treści 

naruszających prawa osób trzecich oraz nawołujących do przemocy, nietolerancji, 

wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich; 

d) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu 

wypełnienia oświadczenia niezgodnie z prawdą oraz zobowiązuje się zwolnić 

Organizatora Konkursu od odpowiedzialności. 
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2. Przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego Uczestnika Konkursu z chwilą dokonania 

zgłoszenia Pracy plastycznej do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 

wyłącznej, nieograniczonej w czasie oraz terytorialnie licencji na wykorzystywanie 

zgłoszonej Pracy plastycznej na wszystkich polach eksploatacji, znanych w dniu 

przesłania Formularza zgłoszeniowego, a w szczególności: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, w tym wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze 

Organizatora oraz wyświetlanie utworu pod adresami domenowymi Organizatora; 

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału albo 

egzemplarzy; 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – 

publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, 

odtwarzanie a także publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym; 

e) wykorzystanie utworu w celach promocyjnych, wizerunkowych oraz 

marketingowych Organizatora. 

3. Każdy z Przedstawicieli ustawowych Laureatów Konkursu, z chwilą ogłoszenia wyników 

Konkursu oraz za wynagrodzeniem określonym w wartości przyznanej nagrody, 

przenosi na Organizatora własność nagrodzonej Pracy plastycznej (rozumianej jako 

dzieło) oraz przenosi na Organizatora nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie 

prawa majątkowe i prawa zależne do tej pracy. W związku z powyższym, 

Przedstawiciele ustawowi Laureatów są zobowiązani do zawarcia z Organizatorem 

umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych najpóźniej w dniu przekazania 

nagrody. 

4. Z chwilą przejścia praw autorskich Prace plastyczne zgłoszone w Konkursie stają się 

własnością Organizatora Konkursu. 

5. Uczestnikom Konkursu oraz Przedstawicielom ustawowym Uczestników Konkursu nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji wskazanej w § 10 ust. 

2 Regulaminu, jak i Laureatom Konkursu oraz Przedstawicielom ustawowym Laureatów 

Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich 

praw majątkowych. 

6. Zgłoszone w Konkursie Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi, co skutkuje 

nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności do złożonego 

egzemplarza pracy Konkursowej. 
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§ 11 

Ochrona danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Organizator Konkursu 

informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest 

Organizator: 

 

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej  

Oddział we Włocławku 

ul. Wolność 44 

87-800 Włocławek 

 

2. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne, by móc wziąć 

udział w Konkursie, a także otrzymać nagrodę – konsekwencją odmowy podania danych 

osobowych Uczestnika Konkursu będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz 

otrzymania nagrody. 

3. Dane osobowe udostępnione przez Przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu 

będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia 

wyników Plebiscytu, wystawy plenerowej, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji,  

w przypadku Laureatów – w celu wydania nagród; oraz w celach marketingowych, 

reklamowych i promocyjnych Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych 

jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f. RODO.  

4. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: 

a) Imię i nazwisko Uczestnika oraz Przedstawiciela ustawowego Uczestnika; 

b) wiek, klasa, nazwa Szkoły Podstawowej, do której uczęszcza Uczestnik; 

c) adres korespondencyjny Przedstawiciela ustawowego Uczestnika; 

d) numer telefonu Przedstawiciela ustawowego Uczestnika; 

e) adres e-mail Przedstawiciela ustawowego Uczestnika; 

f) wizerunek Uczestnika oraz Przedstawiciela ustawowego – dotyczy Laureatów 

Konkursu. 

5. Administrator wyznaczył Pełnomocnika Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: 

a) listownie na adres:  

 

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej  

Oddział we Włocławku 

ul. Wolność 44 

87-800 Włocławek 
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z dopiskiem „RODO” 

 

b) elektronicznie na adres e-mailowy:  

sekretariat@ptop.wloclawek.pl 

wpisując w temacie wiadomości: RODO - Konkurs plastyczny „Święta jak 

namalowane…”. 

 

6. Przedstawicielowi ustawowemu Uczestnika Konkursu przysługuje nieograniczone 

prawo do wglądu w udostępnione dane osobowe. W każdej chwili może on żądać ich 

uzupełnienia, zaktualizowania, czasowego ograniczenia ich przetwarzania bądź 

usunięcia, a także otrzymania ich kopii. 

7. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu ma prawo cofnąć w dowolnym 

momencie udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W oparciu o dane osobowe Przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu oraz 

Uczestników Konkursu Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby 

wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana 

wpłynąć. 

10. Odbiorcami udostępnionych danych osobowych są Organizator, upoważnieni 

pracownicy, współpracownicy, partnerzy Organizatora, Przedstawiciele Organizatora, a 

w zakresie przeprowadzenia Plebiscytu w Konkursie także osoby przeglądające Prace 

plastyczne, udostępnione w sieci internetowej w ramach Konkursu, oraz biorące udział 

w głosowaniu i tylko w zakresie określonym w Formularzu zgłoszeniowym przez 

Przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu. Odbiorcami mogą być także 

podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora.  

W związku z upublicznieniem Konkursu, przeprowadzeniem Plebiscytu w sieci 

internetowej oraz wystawą plenerową, odbiorcą danych osobowych może być 

nieograniczony krąg osób.  

11. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na bezpłatne 

publikowanie danych określonych w Formularzu zgłoszeniowym, w szczególności 

imienia, nazwiska, wieku Uczestnika w związku z udziałem w Konkursie. Dotyczy to w 

szczególności publikacji na stronach internetowych Organizatora lub w innym miejscu 

przez niego wskazanym, w mediach społecznościowych lub w publikacjach wykonanych 

na ich zlecenie, jak również w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora oraz 

Konkursu. 
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§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik oraz Przedstawiciel ustawowy Uczestnika są odpowiedzialni względem 

Organizatora za wszelkie wady prawne Pracy plastycznej, a w szczególności za 

ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw autorskich i innych 

praw osób trzecich. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko 

Organizatorowi, Uczestnik oraz Przedstawiciel ustawowy Uczestnika zobowiązują się do 

ich całkowitego zaspokojenia oraz zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń. 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków 

uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 

istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione 

postanowienia Regulaminu obowiązują z tym, że nie mogą one naruszać praw 

nabytych przez Uczestników. Zmiany do Regulaminu zostaną opublikowane na 

stronie www.ptop.wloclawek.pl;  

b) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości prac;  

c) odwołania Konkursu bez podania przyczyny;  

d) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

4. Prawo właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Konkursem będzie 

stanowić prawo polskie. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zostaną zastosowane 

adekwatne przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej 

www.ptop.wloclawek.pl 

7. Informacji dotyczących Konkursu udzielają Koordynatorzy Konkursu:                                                           

Malwina Zasadzińska 

mzasadzinska@ptop.wloclawek.pl 

tel. 54 412 22 71 

 

 

 


