REGULAMIN KONKURSU
„Bezpieczny pierwszoklasista na drodze”

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w konkursie plastycznym „Bezpieczny pierwszoklasista na drodze”, zwanym dalej
„Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania
zwycięzców.
2. Organizatorem Konkursu jest Gestamp Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrześni,
ul. Działkowców 12, 62-300 Września, nr tel. 61 4369 645, zwaną dalej „Organizatorem”.
3. Patronem medialnym Konkursu jest Agencja Reklamowa Radia Września. ul. Kaliska 34,
62-300 Września. tel. 61 672 12 12, zwana dalej „Patronem medialnym”.
4. Patronami honorowymi Konkursu są Komenda Powiatowa Policji we Wrześni
i Straż Miejska we Wrześni.
§2.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
a. zainteresowanie znaczeniem bezpieczeństwa w ruchu na drogach uczniów klas
pierwszych szkół podstawowych w Powiecie Wrzesińskim;
b. motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych;
c. zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie bezpieczeństwa
na drodze.

§3.
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY
1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych znajdujących
się na terenie Powiatu Wrzesińskiego.
2. Tematyka prac: „Bezpieczny pierwszoklasista na drodze”.
§4.
PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. rozmiar – kartka papieru A3 (297 x 420 mm);
b. forma i technika – technika płaska, wykonanie: ołówek, kredka, farby plakatowe,
akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collag i wyklejanka
(z wyłączeniem technik i grafik komputerowych);
c. praca powinna być wykonana zbiorowo przez uczniów klasy pierwszej, bez pomocy
nauczyciela czy opiekunów prawnych uczniów;
d. w Konkursie nie mogą brać udziału prace prezentowane w innych konkursach
plastycznych i wystawach.
2. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką, której wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§5.
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Prace konkursowe należy składać do Organizatora (adres: Gestamp Polska Sp. z o.o.,
ul. Działkowców 12, 62-300 Września) w terminie do 23 września 2022 roku .
4. Prace konkursowe mogą zgłaszać wychowawcy klas pierwszych za zgodą dyrekcji szkoły.
5. Każda szkoła może zgłosić tyle prac plastycznych ile jest klas pierwszych w szkole.
6. W wypadku nadsyłania prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską
o zachowaniu terminów wskazanych w ust. 3 decyduje data stempla.

7. Prace konkursowe nieodpłatnie przechodzą na własność Organizatora.
8. Przystępując do Konkursu, uczestnicy wyrażą zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora, Patrona medialnego i Komisję danych osobowych wymienionych w § 11
ust. 4 Regulaminu, na warunkach określonych w ustawie z dnia z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.
§6.
KOMISJA KONKURSOWA
1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się
z 3 członków.
2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac
konkursowych, wyłania najlepszą spośród nich oraz przyznaje jedno wyróżnienie.
3. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
§7.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę:
a.

zgodność pracy z tematyką Konkursu;

b.

oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu;

c.

walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka;

d.

trudność i technika wykonania.

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 września 2022 roku na antenie Radio
Września.
3. Prace konkursowe, można odebrać u Organizatora po ogłoszeniu wyników Konkursu
do 7 października 2022 roku. Nieodebrane prace w/w terminie zostaną zutylizowane.

§8.
NAGRODY W KONKURSIE
1. Klasa, której praca zostanie najlepiej oceniona otrzyma od organizatora nagrodę
o wartości 1500 zł, a klasa której praca została wyróżniona otrzyma nagrodę pocieszenia
o wartości 500 zł.
2. Organizator wręczy nagrody Laureatom w Szkole zwycięskiej klasy w terminie
ustalonym z Dyrekcją szkoły.
3. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez klasę nagrodzoną, Organizator
zastrzega sobie prawo do ponownego przeprowadzenia konkursu na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie, w terminie 3 dni liczonych od dnia ogłoszenia
wyników.
§9.
EKSPOZYCJA PRAC
1. Prace laureatów Konkursu zostaną udostępnianie w formie zdjęć na stronie
Internetowej Patrona Medialnego.
§11.
INFORMACJA RODO
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu konkursowym jest
Gestamp Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Działkowców 12, 62-300 Września,
KRS: 0000126702, NIP: 6912202707 (dalej: Organizator).
2. Organizator wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych, z którym w sprawach
dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu
e-mail: rodo@pl.gestamp.com.
3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie
z niniejszym Regulaminem.

4. W celu przeprowadzenia konkursu zbierane są następujące dane: nazwa szkoły, adres,
nr telefonu i adres e-mail oraz imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego klasę.
Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
5. Organizator informuje, że dane osobowe będą przekazane do Partnera medialnego
tj. Agencji Reklamowej Radio Września. ul. Kaliska 34, 62-300 Września, w celu
przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników na antenie radia.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i Partnera medialnego przez
okres do 12 miesięcy. Po tym czasie dane zostaną trwale usunięte.
7. Organizator gwarantuje możliwość skorzystania z praw dostępu, sprostowania,
anulowania i sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, poprzez wysyłanie
pisemnego zawiadomienia na adres e-mail: rodo@pl.gestamp.com. Cofnięcie zgody
na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Informujemy również o prawie wniesienia
skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§12.
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą
w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie
Internetowej Patrona medialnego.

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki do zgłoszenia pracy konkursowej;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
na organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

METRYCZKA DO ZGŁOSZENIA PRACY W KONKURSIE
„Bezpieczny pierwszoklasista na drodze”

1. NAZWA SZKOŁY: ……………………………………………………………...………………………………….……...

……………………………………………………………………......................................................................
……………………………………………………………………......................................................................
……………………………………………………………………......................................................................
2. KLASA: ……………………………………………………………….............................................................
3. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, POD KIERUNKIEM KTÓREGO ZOSTAŁA WYKONANA

PRACA: ……………..………………………………………………………………………………………….……………….
4. NR KONTAKTOWY i ADRES E–MAIL DO SZKOŁY: .................................................................

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

Za zgodą Dyrektora Szkoły zgłaszam pracę plastyczną wykonaną przez uczniów klasy pierwszej,
których jestem wychowawcą, do konkursu „Bezpieczny pierwszoklasista na drodze”, którego
organizatorem jest Gestamp Polska Sp. z o.o.,

……………………………………………
Data i podpis nauczyciela
zgłaszającego pracę

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH
Oświadczam, że praca plastyczna jest autorstwa klasy, której jestem przedstawicielem oraz że
nie narusza ona w żaden sposób praw osób trzecich.

............………………………………....
(data i podpis - przedstawiciel klasy)

Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie prawa autorskie do pracy plastycznej na Gestamp
Polska Sp. z o.o.
............………………………………....
(data i podpis - przedstawiciel klasy)

OŚWIADCZENIE RODO
Po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu „Bezpieczny pierwszoklasista na drodze”, wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gestamp Polska Sp. z o.o. zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie tych danych do Partnera Radio Września,
ul. Kaliska 34, 62-300 Września.

............………………………………....
(data i podpis - przedstawiciel klasy)

