
Regulamin konkursu plastycznego „Para skarpetek nie do pary na 21 marca”

(zwanego dalej „Konkursem”)

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa
„Bardziej Kochani” – zwane w dalszej części: „Organizator Konkursu”

2. Dane organizatora:
● KRS: 0000032355
● Adres strony internetowej: www.bardziejkochani.pl
● E-mail: info@bardziejkochani.pl
● Telefon: 226634043
● Adres: UL. CONRADA 13, 01-922 WARSZAWA

§ 2

Cele konkursu

1. Celami konkursu są:
1) Pobudzenie aktywności twórczej i artystycznej dzieci.
2) Popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa.

§ 3

Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas I – VIII.
2. Prace będą oceniane w czterech kategoriach:

1) Uczniowie klas I – IV szkół podstawowych
2) Uczniowie klas I - IV szkół specjalnych
3) Uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych
4) Uczniowie klas V - VIII szkół specjalnych

§ 4

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnik Konkursu projektuje parę skarpetek nie do pary, którą chciałby założyć 21 marca
(Światowy Dzień Zespołu Downa).

2. Uczestnik Konkursu zgłasza jedną pracę w formacie A4 lub A3 wykonaną w dowolnej technice
plastycznej (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.).

3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych lub zbiorowych.
4. Do pracy konkursowej należy dołączyć informacje zawarte w Załączniku nr 2.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest obserwowanie profilu 21dniztrzecimchromosomem na

Facebooku lub Instagramie.

http://www.bardziejkochani.pl/
mailto:info@bardziejkochani.pl


6. Wyraźne zdjęcie lub skan pracy należy przesłać na adres e-mail: ztrzecimchromosomem@gmail.com
najpóźniej do dnia 16.03.2021 roku do godziny 23:59 (decyduje godzina wpływu wiadomości na
skrzynkę mailową Organizatora Konkursu).

7. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dołączenie czytelnie wypełnionego i
podpisanego Załącznika nr 2.

§ 5

Ocena prac i zasady przyznawania nagród

1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
2. Komisja będzie brała pod uwagę:

● zgodność pracy z tematyką Konkursu,
● oryginalność i pomysłowość wykonania pracy,
● wkład pracy,
● samodzielność wykonania pracy,
● zaangażowanie uczestnika,
● niepowtarzalność pracy.

3. Prace niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą brane pod uwagę.
4. Komisja wyłoni najlepszych 12 Laureatów (po 3 w każdej kategorii), którzy otrzymają nagrody

określone w punkcie 5 poniżej a ich prace zostaną opublikowane wraz z podaniem imienia i
nazwiska autora pracy na profilu 21dniztrzecimchromosomem na Facebooku oraz Instagramie.

5. W kategoriach, o których mowa w § 3 pkt. 2 ust. 1 – 4, zostaną przyznane następujące nagrody
rzeczowe:

a. za zajęcie I miejsca- para skarpetek Many Mornings plus niespodzianka,
b. za zajęcie II miejsca- para skarpetek Many Mornings plus niespodzianka,
c. za zajęcie III miejsca- para skarpetek Many Mornings plus niespodzianka.

6. Decyzja komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna.
7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu 21dniztrzecimchromosomem na Facebooku

oraz Instagramie 21.03.2021.
8. Nagrody zostaną rozesłane po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym zgodnie z

danymi zawartymi w Załączniku nr 2, po otrzymaniu adresu do wysyłki nagród. Niepodanie adresu
do wysyłki w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu pozbawia Laureata prawa do
nagrody, która zostanie przyznana kolejnej osobie wskazanej przez Komisję.

9. Warunkiem dopuszczenia pracy konkursowej jest przesłanie wraz z pracą zgody na przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z
Zespołem Downa „Bardziej Kochani” z siedzibą w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do
organizacji Konkursu i przyznania nagród Laureatom. Zgoda została wyrażona przeze mnie w
trybie zapisów art.6 ust. 1lit.a 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) zwanego RODO.
Niniejsza zgoda jest wyrażona dobrowolnie i jest ważna do jej odwołania.”

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Laureat Konkursu poprzez swój udział w Konkursie i przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na
wykorzystanie przez Organizatora Konkursu pracy plastycznej na potrzeby Konkursu, promocji
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profilu 21dniztrzecimchromosomem, na stronach Organizatora Konkursu oraz do publikacji w
Internecie.

2. Uczestnik gwarantuje, że zgłaszana przez niego w Konkursie praca plastyczna nie narusza praw
autorskich osób trzecich, stanowi wyłączny wyraz jego pracy twórczej. W przypadku zgłoszenia
przez osobę trzecią naruszenia jej praw autorskich przez Uczestnika, całkowitą odpowiedzialność za
takie naruszenie poniesie wyłącznie Uczestnik.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystane wyłącznie w
celu wyłonienia laureatów Konkursu, przyznania nagród oraz w celach promocyjnych.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.



Załącznik nr 1

Klauzula Informacyjna dla Uczestników Konkursu „Para skarpetek nie do pary na 21 marca”. Informujemy:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu w rozumieniu przepisów
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”, jest Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów
Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Josepha
Conrada 13, e-mail: info@bardziejkochani.pl, numer telefonu: 226634043

2. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie plastycznym „Para skarpetek nie do pary na 21
marca” będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu zgodnie z regulaminem
Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona
zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. F RODO)

3. Dane osobowe Laureatów Konkursu zostaną udostępnione na profilu
21dniztrzecimchromosomem oraz przekazane podmiotom odpowiedzialnym za doręczenie
nagród.

4. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do

momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z podmiotem danych lub w przypadku, kiedy
przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co
stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

6. Uczestnik Konkursu ma prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia

ich przetwarzania dotyczącego osoby, której dane dotyczą lub sprzeciwiania się ich
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do
przenoszenia danych,

b. w przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a RODO – do
wycofania zgody na przetwarzanie w każdym momencie; bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem,

c. niepodlegania zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym poprzez
profilowanie,

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Po przetworzeniu danych w pierwotnym celu, dane te nie będą przetwarzane w żadnym innym

celu bez zgody podmiotu danych.



Załącznik nr 2

Imię i Nazwisko
autora pracy
Wiek autora pracy
Szkoła
Czy szkoła specjalna (tak/nie)

Imiona nazwiska rodziców /
opiekunów prawnych
Numer telefonu

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………….
w Konkursie „Para skarpetek nie do pary na 21 marca” organizowanym przez Stowarzyszenie
Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
……………….………………………………………………………………………… osoby
niepełnoletniej, której jestem prawną opiekunką/ prawnym opiekunem i innych danych zawartych w
zgłoszeniu udziału w Konkursie „Para skarpetek nie do pary na 21 marca” w celu przeprowadzenia
tego Konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem
Downa „Bardziej Kochani” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Josepha Conrada 13.

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Para skarpetek nie do pary na 21
marca”

…………………………………………………………
(data i podpis)


