
 

               

REGULAMIN Konkursu „ Pociąg do zabawek” 

§ 1 WARUNKI OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki i zasady prowadzenia konkursu pod nazwą    

    „Pociąg do zabawek” (zwanego dalej Konkursem).  

2. Konkurs jest organizowany przez Prywatną Szkołę Podstawową   

     ,,Scholasticus”  91-349 Łódź, ul. Gdyńska 3  

§ 2. ZASIĘG  I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem okoliczne przedszkola i szkoły  

      podstawowe.  

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 lutego 2021 roku – prace należy  przesyłać   

     do 10 marca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:   

     Prywatna Szkoła Podstawowa ,,Scholasticus”  91-349 Łódź, ul. Gdyńska 3, 

     lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 18 marca 2021 roku na stronie  

     internetowej Organizatora tj. www.scholasticus.edu.pl oraz na szkolnej  

     stronie Facebook.  

§3. UCZESTNICY KONKURSU 

 1. W Konkursie mogą brać udział wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół  

       podstawowych klas I - III dalej „Uczestnikami”.  

2. Udział Uczestników w Konkursie jest uzależniony od wyrażenia  zgody przez  

     ich rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie na  

     warunkach określonych Regulaminem, udzielenie licencji na korzystanie  

     z pracy konkursowej w zakresie wskazanym w Regulaminie, oraz  

      przetwarzanie danych osobowych.  

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie pracy plastycznej.  

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wypełnić dostępny na stronie  

    www.scholasticus.edu.pl Formularz Zgłoszeniowy, wydrukować go i przykleić  

    do pracy plastycznej.  

3. Praca Konkursowa wraz z formularzem musi zostać dostarczona wraz z pracą konkursową   

    do Organizatora.  

http://www.scholasticus.edu.pl/
http://www.scholasticus.edu.pl/


 
 

4. Zgoda Opiekuna powinna zostać podpisana czytelnie odpowiednio przez rodziców lub  

     opiekunów prawnych  niepełnoletnich Uczestników.  

5. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę Konkursową.  

6. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestników wysyłając podpisany Formularz, oświadczają  

    jednocześnie, że Uczestnikom przysługują, wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do  

    przesłanych prac, i są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób  

    trzecich. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą wyłączoną odpowiedzialność za  

    naruszenie cudzych praw autorskich przez ich dzieci i podopiecznych.  

7. Podpisanie Formularza  przez rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletnich  

      uczestników oznacza udzielnie Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wielokrotne  

      korzystanie z całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z Pracy Konkursowej przez  

      Organizatorów Konkursu  na następujących polach eksploatacji:  

      a) utrwalanie jakąkolwiek techniką ,w szczególności audiowizualną, cyfrową, drukiem.  

      b) publiczne  wystawienie. 

      c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

           w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie  

           w dowolnej sieci komputerowej, w tym udostępnianie „na żądanie“, w wersji  

           elektronicznej lub w formie edycji multimedialnej zarówno z umożliwieniem  

           użytkownikowi sporządzenia kopii, jak i bez takiej możliwości, a także  

           rozpowszechnianie z portali innych dystrybutorów, 

       d) wykorzystanie w działaniach reklamowych lub promocyjnych Organizatora.  

8.  W Konkursie nie będą brały udziału Prace Konkursowe:  

a) do których nie załączono podpisanego Formularza, w tym także jeżeli Formularz nie został 

podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika, lub też osoby takie nie 

wyraziły zgody, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, 

 b) niespełniające warunków Konkursu,  

c) które nie stanowią własności intelektualnej Uczestnika konkursu lub w stosunku do  

     których Uczestnicy konkursu nie wyrazili zgody na korzystanie z nich na zasadach  

     określonych w ust. 7. 

 d) w odniesieniu do których Uczestnik Konkursu w treści Formularza Zgłoszeniowego nie  

       wyraził zgody na publikację Pracy Konkursowej po zakończeniu Konkursu,  



 
e) które zawierają elementy nieodpowiednie dla dzieci, w szczególności rażąco drastyczne  

     lub wulgarne. 

 

§ 5. PRACA KONKURSOWA 

 1. Praca Konkursowa powinna być wykonana samodzielnie przez Uczestnika. Na papierze 

     o wymiarach  kartki A5 bez materiałów sypkich i plasteliny. 

2. Organizator nie zwraca nadesłanych Prac Konkursowych.  

3. Polecenie konkursowe brzmi: Jaka jest twoja ulubiona zabawka , która zabierzesz ze sobą  

    w podróż? Narysuj ją!  

§ 6 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Komisję Konkursową na podstawie oceny    

    zgłoszonych Prac konkursowych.  

2. Komisja Konkursowa ocenia prawidłowo nadesłane Prace Konkursowe według  

    następujących łącznych kryteriów:  

   a) oryginalność Pracy Konkursowej, w tym w szczególności nie powielanie znanych    

          motywów, rozwiązań i schematów,  

   b) kreatywność Uczestnika,  

   c) styl i swoboda wypowiedzi artystycznej,  

3. Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami konkursowymi Komisja Konkursowej w oparciu  

    o kryteria wskazane w ust. 2 wyłoni 20 laureatów.  

4. Każdy z laureatów Konkursu otrzyma nagrodę ufundowaną przez Prywatną Szkołę  

    Podstawową ,,Scholasticus. 

.               § 7. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. Decyzje Komisji Konkursowej są podejmowane jednogłośnie i mają charakter ostateczny  

     oraz nieodwołalny. 

§ 8. OGŁASZANIE WYNIKÓW 

1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 18 marca 2021 roku na stronie internetowej   

     szkoły oraz stonie Facebook. Wyniki Konkursu, o których mowa w zdaniu poprzednim  

     będą zawierały wyłącznie informację o laureatach konkursu. Zakres opublikowanej  

    informacji będzie obejmował  informację o Pracy konkursowej, imię, nazwisko, placówka  



 
     z której pochodzi laureat. Lista laureatów na terenie szkoły  wyeksponowana  będzie do  

     dnia 1 kwietnia 2021 r.  

§ 9  NAGRODY 

1. Fundatorem nagród jest  Prywatna Szkoła Podstawowa ,,Scholasticus”   

     Nagrody dla laureatów zostaną dostarczone do placówek.  

§ 10. DANE OSOBOWE 

 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych,  

     w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatora  

     Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagród laureatom.  

2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu  

      o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających  

      z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących  

      ochrony danych osobowych.  

3. Organizator, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych  

      udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 1. Dane te są chronione i zabezpieczone  

      przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.  

§ 11. KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Organizator. 

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

     a) udziału w konkursie i wyłonienia laureatów  

    b) kontaktu z uczestnikiem w celach konkursowych 

    c) publikacji informacji o laureatach konkursu na www. 

 3. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni  

      pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub usługodawcy i ich upoważnieni  

      pracownicy, którym w drodze umowy powierzono lub przekazano przetwarzanie danych  

     osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora w związku  

     z Konkursem. 

 4. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do  

       momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres trzech  

       miesięcy  od zakończenia Konkursu. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez  

       okres korzystania z udzielonych praw wynikających z udzielonej licencji oraz przepisów  

       prawa dotyczących korzystania z utworów, a w przypadku ich ustania nie dłużej niż do  

         



 
        

       upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów  

       prawa przewidzianych dla tych praw.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku  

     cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć w Konkursie.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany Regulaminu lub przedłużenia  

     Konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.  

7. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.  

Dyrektor Szkoły - Kamila Pawlikowska 

Koordynator Konkursu -  Ewa Jakubczyk  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
 

Formularz zgłoszeniowy 
 

KONKURS  - ,,Pociąg do zabawek” 

1. Wykonaj pracę konkursową zgodnie z Regulaminem Konkursu.  

2. Wypełnij starannie poniższy Formularz Zgłoszeniowy. Nie zapomnij o podpisie    
     rodzica  lub opiekuna prawnego!  
3. Przyklej Formularz Zgłoszeniowy na odwrocie swojej Pracy Konkursowej i wyślij  
     do 10 marca 2021 r. na adres: Prywatna Szkoła Podstawowa ,,Scholasticus” 91-349  
     Łódź, ul. Gdyńska 3 z dopiskiem „Pociąg do zabawek”. 
 

Dane uczestnika:  
Imię................................................................................................................................. 
Nazwisko.........................................................................................................................  
Klasa/grupa....................................................................................................................  
Nazwa Przedszkola lub Szkoły........................................................................................ 
tel.................................................................  
E-mail rodzica....................................................................................  
 
 
 
1. Oświadczam, że zamieszczone dane są prawdziwe. Jednocześnie oświadczam, iż wykorzystanie 
fotografii, prac plastycznych oraz innych treści zawartych w Pracy Konkursowej nie narusza 
niczyich praw autorskich oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na 
ich publikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto, wyrażam zgodę na wielokrotne, 
nieodpłatne publikowanie nadesłanych Prac konkursowych oraz opublikowanie mojego 
wizerunku, imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych 
związanych z konkursem, w Prywatnej Szkole Podstawowej ,,Scholasticus” w Łodzi oraz na 
stronie internetowej www.scholasticus.edu.pl 

 
2.Wyrażam zgodę na ustalone w Regulaminie zasady Konkursu.  
 
 
 
Data i miejscowość...........................................................  

 

Podpis rodzica................................................................................ 

 

 


