
Regulamin Konkursu   

„Narysuj Święta"  

 

I. Organizator i czas trwania Konkursu 

1. Organizatorem konkursu „Narysuj Święta" jest Bank Spółdzielczy w Więcborku z siedzibą 

w Sępólnie Krajeńskim, Plac Wolności 21, KRS nr 0000029686, NIP 558-000-13-77, Regon: 

000495177, zwany dalej “Organizatorem”. 

2. Konkurs trwa od 15.10.2018 r. do 16.11.2018 r., przy czym prace konkursowe można składać 

w dniach od 15.10.2018. do 09.11.2018 r. 

II. Ogólne warunki konkursu 

1. Celem Konkursu jest stworzenie pracy plastycznej odwołującej się do tematyki Świąt Bożego 

Narodzenia. 

2. Praca powinna zostać wykonana ręcznie, dowolną techniką (np. rysunek, obraz, niedozwolona jest 

grafika komputerowa) w formacie A4.  

3. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: 

1) I – IV klasa podstawowa, 

2) V – VIII klasa podstawowa, III klasa gimnazjum.  

4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, klasy, szkoły i adresu do 

korespondencji uczestnika) będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika konkursu.  

5. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.  

6. Przekazane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

7. Organizator z otrzymanych prac zorganizuje wystawę, która zostanie zaprezentowana w Centrali 

oraz/lub oddziałach Banku, a także na stronie internetowej Organizatora. Zwycięskie prace zostaną 

również zaprezentowane w prasie. 

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie może wziąć udział osoba, zwana dalej „uczestnikiem”, która w czasie trwania 

konkursu wykona pracę plastyczną nawiązującą do tematyki Świąt Bożego Narodzenia.  

2. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik lub jego opiekun powinien dostarczyć pracę konkursową 

do dowolnej placówki Banku Spółdzielczego w Więcborku lub drogą pocztową do siedziby Banku 

Spółdzielczego w Więcborku, ul. Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie do dnia 

09.11.2018 r. (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się data wpływu pracy do 09.11.2018 r.). 

3. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej nie publikowanymi 

i nie przekazywanymi w konkursach.  

4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 prace konkursowe. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wskazanie na odwrocie pracy imienia i nazwiska 

ucznia, klasy oraz szkoły, do której uczęszcza oraz wyrażenie przez rodzica lub opiekuna 

prawnego uczestnika Konkursu pisemnej zgody na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do 

utworów (prac plastycznych) na rzecz Organizatora na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

6. Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi przechodzą na 

Organizatora Konkursu w momencie podpisania oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do 

Regulaminu i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania 

i rozporządzania pracami. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na 

następujących prawach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej i elektronicznej, 
2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora oraz 

wyświetlanie pod adresami domenowymi Organizatora, 
3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską oraz cyfrową, 
4) publiczne wystawienie, rozpowszechnianie, publikowanie i wyświetlanie, 
5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na pracę konkursową. 

 



 

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa („Komisja”), która zostanie powołana 

przez organizatora w dniu 12.11.2018 r.  

2. Nagrodami w Konkursie są: 

a) I - IV klasa podstawowa: 

1) I miejsce – słuchawki, piłka i kubek, 

2) II miejsce – gra planszowa, piłka i kubek, 

3) III miejsce – plecak, piłka i kubek, 

b) V – VIII klasa podstawowa i III klasa gimnazjum: 

1) I miejsce – głośnik bezprzewodowy, piłka i kubek, 

2) II miejsce – zegarek sportowy, piłka i kubek, 

3) III miejsce – pióro Parker, piłka i kubek, 

3. Komisja dokona wyboru pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, oddzielnie w obu kategoriach. 

4. Prace jednego uczestnika konkursu nie mogą zająć więcej niż jednego miejsca.  

5. Komisja ma prawo do wyłonienia dodatkowych prac, których wykonawcy otrzymają wyróżnienia. 

W takim przypadku komisja może podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród dla 

wyróżnionych prac. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.11.2018 r. 

7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. Dodatkowo 

opiekunowie laureatów zostaną poinformowani telefonicznie o przyznaniu nagrody ich 

podopiecznym. 

8. Nagrody główne, o których mowa w ust 3. zostaną wręczone indywidualnie w placówkach Banku, 

w terminach wyznaczonych przez organizatora po konsultacji z opiekunami laureatów. Nagrody 

zostaną wręczone nie później niż do 21.12.2018 r. Nieodebranie nagrody w terminie oznacza 

rezygnację z nagrody.  

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym 

regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu. 

2. Reklamacja dopuszczalna jest wyłącznie w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora – 

Banku Spółdzielczego w Więcborku, ul. Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Reklamacja 

zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 20 dni od jej otrzymania.  

3. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony 

wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w Centrali Banku Spółdzielczego w Więcborku, 

Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie oraz nas stronie internetowej Banku. 

  



załącznik nr 1  
do Regulaminu Konkursu „Narysuj Święta” 

 
 
Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………..…..... 

Klasa: ………………………………………………………………………………….…………………….…….. 

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………………….….…….... 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego: …………………………………………………….……….. 

Numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego: ……………………………………………………..………. 

Adres
1

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

 
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na  
Organizatora Konkursu oraz o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Jako opiekun prawny autora prac konkursowych, zwanych dalej „utworami”, zgłoszonych w konkursie 
organizowanym przez Bank Spółdzielczy w Więcborku pt. „Narysuj święta” oświadczam, że jestem 
uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów w zakresie wskazanym w 
niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie na Organizatora Konkursu – 
Bank Spółdzielczy w Więcborku, Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie – autorskie prawa 
majątkowe do utworów, a także zależne, w tym prawo do opracowania utworów poprzez ich adaptację 
lub przerobienie.  

Jako opiekun prawny autora utworów zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z 
opracowań utworów w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz przenoszę na Organizatora 
uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 
utworów. Jako opiekun prawny przenoszę na Organizatora własność egzemplarzy, na których 
utrwalono utwory. 

Jako opiekun prawny gwarantuję, że utwory są autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z 
wykonaniem utworów i przeniesieniem praw autorskich i praw zależnych na Organizatora Konkursu 
nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

Ponadto: 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
podopiecznego w celu przeprowadzenia Konkursu – wyłonienia laureatów i wręczenia nagród. 

2) □ Wyrażam zgodę  / □ nie wyrażam zgody na przetwarzanie i upublicznianie wizerunku mojego 

podopiecznego. 

3) □ Wyrażam zgodę / □ nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego 

podopiecznego (imię i nazwisko, szkoła, wiek) oraz ich upublicznienie w celu organizacji wystawy prac 
konkursowych w Oddziale Banku, na stronie internetowej Banku, telewizji oraz prasie. 

Oświadczam, że □ zostałem / □ nie zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgód o których 

mowa  w pkt 2 i 3 bez podania przyczyny. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Oświadczam, że □ otrzymałem / □ nie otrzymałem informację o przetwarzaniu danych osobowych, 

stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulamin Konkursu i akceptuję jego treść. 

 

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

(miejscowość, data)      (podpis opiekuna) 

                                                           
1
 Adres korespondencyjny, w przypadku wysyłki nagród za wyróżnienie 



 

załącznik nr 2 
do Regulaminu Konkursu „Narysuj Święta” 

 

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH 

 

I. Administrator danych 

Administratorem Pani\Pana danych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, 

Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029686, NIP 558-000-13-77, 

REGON 000495177, telefon: +48 52 388-18-88, email: bswiecbork@bswiecbork.pl, zwany dalej „Bankiem”. 

II. Inspektor Ochrony Danych 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres 

poczty elektronicznej: iod@bswiecbork.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony 

Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

III. Kategorie danych osobowych 

Bank będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, wizerunek i wiek uczestnika 

konkursu, nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu, imię, nazwisko i numer telefonu rodzica lub 

opiekuna prawnego uczestnika konkursu. 

IV. Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego „Narysuj Święta”, w tym 

wręczenia nagród oraz wystawy prac konkursowych w Oddziale Banku i na stronie internetowej Banku. 

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych 

Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe: 

1) w celu przeprowadzenia konkursu – do czasu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród, 

2) w celu przeprowadzenia wystawy prac konkursowych – do zakończenia wystawy, 

3) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do 

momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń, 

4) w celu ochrony praw autorskich autorów prac konkursowych – do czasu wygaśnięcia tych praw.  

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych 

Dane są przeznaczone dla Banku i nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych 

osobowych, tj. prawo do otrzymania od Banku Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w sposób 

zautomatyzowany, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego. Ma Pani/Pan również prawo do żądania, by Bank przekazał te dane bezpośrednio innemu 

administratorowi. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

mailto:bswiecbork@bswiecbork.pl
mailto:iod@bswiecbork.pl

