
 

REGULAMIN KONKURSU 

Konkurs kreatywny „Szybcy i Śnieżni” 
 

1. Organizator 

1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest Ośrodek Kultury w Mirosławcu, z siedzibą  

w Mirosławcu ( 78-650), ul. Parkowa 1 - zwany dalej „Organizatorem”. 

1.2. Konkurs trwa od dnia 05.01.2021 r. do 15.01.2021 r. 

1.3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem". 

Regulamin Konkursu reguluje zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne  

materiały  informacyjne,  w  tym  reklamowe  i  marketingowe  mają  jedynie charakter  pomocniczy. 

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie organizatora www.okwm.pl oraz na 

profilu Facebook Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 

2. Warunki uczestnictwa 

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat, zamieszkałych na terenie 

gminy  i miasta Mirosławiec. Warunkiem przystąpienia  do  konkursu  osoby  małoletniej  jest  posiadanie  

pisemnych zgody przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów na udział w konkursie oraz podpisanie  

zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgody stanowią części Załącznika nr 1 oraz 2  do Regulaminu).  

Osoba  biorąca  udział  w  Konkursie,  spełniająca  wymagania  i  postanowienia  Regulaminu zwana  jest  

dalej  „Uczestnikiem”.  Opiekunowie prawni Uczestnika  Konkursu  zobowiązani są  posiadać  wypełniony  

(wszystkie obligatoryjne pola są wymagane) czytelnie Załącznik  nr 1 , oraz 2 do niniejszego Regulaminu.  

2.2. Uczestnik wysyła zdjęcia lub filmik ze stworzonym według własnego pomysłu pojazdu śnieżnego (przy  

możliwym zaangażowaniu rodziców, rodzeństwa lub całej rodziny i sąsiadów też). 

2.3. Pojazd powinien być tak skonstruowany by mógł poruszać się na śniegu. Do wykonania pojazdu mogą 

być użyte wszystkie dostępne  materiały i przedmioty min. sanki, miotły, klaksony, światła, snopki siana  i 

inne  zgodne z  wyobraźnią Uczestnika i jego drużyny 

2.4. Uczestnik wysyła  max. 4 zdjęcia pojazdu , lub krótki filmik  pojazdu do max. 30 sekund na adres  email: 

okis.mc@wp.pl  do dnia  15.01.2021 r do godz. 15:00 w tytule  wiadomości prosimy wpisać: konkurs Szybcy 

i Śnieżni 

3. Zasady Konkursu 

3.1. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 18.01.2021 do godz. 16:00 na stronie www.okwm.pl oraz na 

profilu Fecebookowym. 

3.2. Organizator przyzna 3 nagrody ( drobny sprzęt  audio oraz pakiety promocyjne ufundowane przez 

Urząd Miejski w Mirosławcu). Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Zwycięzcy uczestnicy  zostaną 

powiadomieni o możliwości  odbioru  nagród 

3.3. Kryterium wyboru zwycięskich pojazdów to: oryginalność pomysłu, pomysłowość, oraz walory 

estetyczne w odniesieniu do wieku autora.  

4. Prawa autorskie, prawo korzystania 

4.1. Opiekuni prawni Uczestnika oświadczają, że Uczestnik jest wyłącznym autorem nadesłanej pracy – 

pojazdu wykonanego w ramach konkursu „Szybcy i Śnieżni” i z tego tytułu przysługuje im do nich pełnia 

praw autorskich osobistych i majątkowych. Opiekuni prawni Uczestnika oświadczają, że ponoszą wszelką 

odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z pracy (pojazdu wykonanego zgłoszonego do 

konkursu) nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich. 
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4.2. W  razie  przyznania  nagrody  Opiekunowie prawni Uczestnika  przenoszą  na  Organizatora  autorskie  

prawa  majątkowe  do nagrodzonej pracy bez ograniczeń terytorialnych i czasowych bez odrębnego 

wynagrodzenia na wszystkich polach  eksploatacji  wymienionych  w  art.  50  ustawy  o  prawie  autorskim   

i  prawach  pokrewnych,  w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

4.3. Rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez 

względu na ilość nagrań, emisji, wytworzonych egzemplarzy 

4.4.. Opiekunowie prawni Uczestnika zezwalają na wykonanie przez Organizatora praw zależnych do 

nagrodzonej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i adaptacji 

nagrodzonej pracy na takich samych polach eksploatacji, jak powyżej. 

4.5. Organizator nabywa prawo własności nadesłanego zgłoszenia – pracy – zbudowanego pojazdu  

w ramach konkursu. Opiekunowie prawni Uczestnika wyrażają zgodę na kopiowanie, modyfikowanie 

przesłanych prac. 

4.6. Przeniesienie praw autorskich następuje przez podpisanie załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Przetwarzanie danych osobowych  

5.1. Opiekunowie  prawni Uczestnika,  składając  oświadczenie w  postaci Załącznika nr 2 do Regulaminu 

5.2.  Klauzula Informacyjna 

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-

650 Mirosławiec, tel. +48672595023, email: okis.mc@wp.pl  

2. W sprawie swoich danych osobowych może kontaktować się z inspektorem ochrony danych w OK, 

Moniką Zygmunt  - Jakuć, e-mail: iod.miroslawiec@wp.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania. 

- Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze: 

− art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), 

− wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w 

Polsce opublikowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez OK, każdej osobie przysługują następujące prawa: 

- prawo żądania dostępu do danych osobowych, 

- prawo żądania ich sprostowania, 

- prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1  

z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO), 

- prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. 



 

7. W celu realizacji swoich praw odnośnie zmiany danych każda osoba powinna zwrócić się do OK z 

odpowiednim wnioskiem, który kierować można drogą elektroniczną na adres e-mail OK bądź inspektora 

ochrony danych lub listownie na adres instytucji. OK zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą 

istniały przesłanki RODO lub na OK nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów 

zwalniający OK z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma 

pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa. 

8. Każdej osobie, która uzna, że OK przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce 

pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium 

Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza możliwość 

opublikowania państwa wyników i uniemożliwia uczestnictwo w konkursie „Szybcy i Śnieżni”.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 
ZGODA OPIEKUNÓW USTAWOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU - AUTORA PRACY NA PRZENIESIENIE PRAW 

AUTORSKICH NAGRODZONEJ PRACY 

Należy wypełnić czytelnie przez opiekunów ustawowych autora pracy 

Dane pierwszego opiekuna ustawowego autora pracy: 

Imię i Nazwisko……………………………………………………………. 

Adres zameldowania ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji (jeśli inny niż zameldowania)………………………………………………………….. 

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

Telefon i e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dane drugiego opiekuna ustawowego autora pracy (opcjonalnie- nie obowiązkowe): 

Imię i Nazwisko……………………………………………………………. 

Adres zameldowania ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji (jeśli inny niż zameldowania)………………………………………………………….. 

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

Telefon i e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ja, niżej podpisany/podpisana (wpisać Imię i Nazwisko opiekuna/opiekunów (jeśli dwóch) prawnych) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że: 

(wpisać imię, nazwisko, wiek uczestnika konkursu)…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Jest wyłącznym autorem pracy konkursowej zgłoszonej na konkurs “Szybcy i Śnieżni” i przysługują mu/jej prawa 

autorskie osobiste i majątkowe do zgłoszonej do konkursu pracy. 

2. Nagrodzona praca jest oryginalna i nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3. Ponoszę wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z pracy (pojazdu wykonanego w ramach 

konkursu) nie narusza jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich. 

4. Przenoszę  na  Organizatora  autorskie  prawa  majątkowe  do nagrodzonej pracy bez ograniczeń terytorialnych  

i czasowych bez odrębnego wynagrodzenia na wszystkich polach  eksploatacji  wymienionych  w  art.  50  ustawy   

o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych. 

5. Zezwalam na wykonanie przez Organizatora praw zależnych do nagrodzonej pracy w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do rozporządzania i korzystania  

z opracowania, przeróbki i adaptacji nagrodzonej pracy. 

6. Zezwalam, że Organizator nabywa prawo własności nadesłanego zgłoszenia – pracy . Wyrażam zgodę na 

kopiowanie, modyfikowanie przesłanych prac. 

7. Przeniesienie praw autorskich do nagrodzonej pracy następuje w zamian za przyznaną nagrodę. 

 

Data…………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis pierwszego opiekuna ustawowego autora pracy ………………………………………….. 

Czytelny podpis drugiego opiekuna ustawowego autora pracy ……………………………………………… 

 

Załącznik nr 2 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE 

“Szybcy i Śnieżni” 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora przekazanych  w załączniku 1 danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu kreatywnego “Szybcy i Śnieżni”. 

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-

650 Mirosławiec, tel. +48672595023, email: okis.mc@wp.pl  

2. W sprawie swoich danych osobowych może kontaktować się z inspektorem ochrony danych  

w OK, Moniką Zygmunt  - Jakuć, e-mail: iod.miroslawiec@wp.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania. 

- Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze: 

− art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), 

− wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w 

Polsce opublikowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez OK, każdej osobie przysługują następujące prawa: 

- prawo żądania dostępu do danych osobowych, 

- prawo żądania ich sprostowania, 

- prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1  

z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO), 

- prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. 

7. W celu realizacji swoich praw odnośnie zmiany danych każda osoba powinna zwrócić się do OK z 

odpowiednim wnioskiem, który kierować można drogą elektroniczną na adres e-mail OK bądź inspektora 

ochrony danych lub listownie na adres instytucji. OK zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą 

istniały przesłanki RODO lub na OK nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów 

zwalniający OK z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma 

pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa. 

8. Każdej osobie, która uzna, że OK przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce 

pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium 

Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza możliwość 

opublikowania państwa wyników i uniemożliwia uczestnictwo w konkursie „Szybcy i Śnieżni”. 

 

Data…………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis pierwszego opiekuna ustawowego autora pracy ………………………………………….. 

Czytelny podpis drugiego opiekuna ustawowego autora pracy ………………………………………………. 

 


