
 
  

 REGULAMIN KONKURSU  
„ZA CZYM TĘSKNILIŚCIE PODCZAS NAUKI 
ZDALNEJ?”  
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Za czym tęskniliście podczas nauki zdalnej?” i jest 
zwany dalej: "Konkursem".  
2.Organizatorem Konkursu jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37 P, 44-100 
Gliwice. 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 4 maja-31 maja 2021 roku.  
 
II. UCZESTNICY KONKURSU  
 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci – uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii: Praca indywidualna  

3. Zadaniem dla uczestników konkursu jest stworzenie pracy plastycznej w programie Paint 
obrazującej „ Za czym tęskniliście podczas nauki zdalnej?” 
 
III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE  
 
1. Uczestnicy konkursu za zgodą rodzica mogą zgłosić do konkursu jedną pracę do której należy 
dołączyć informację z następującymi danymi autora/ autorów:  

 Imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Uczestnik zgłasza chęć udziału w konkursie poprzez złożenie Organizatorowi pisemnie 
wypełnionego przez rodzica formularza zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik do 
Regulaminu. Organizator dopuszcza złożenie formularza zgłoszenie w formie skanu. 

4. Skuteczne zgłoszenie uczestnika konkursu oznacza  akceptację niniejszego regulaminu.  

5. Prace konkursowe należy przesyłać pocztą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31.05.2021 roku do godz.: 12:00 na adres email Organizatora: eduakcjait@ssm.silesia.pl 
(decyduje data wpływu do siedziby Organizatora) Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane 
autorom i przechodzą na własność Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w 
ramach działalności statutowej.  

6. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie 
Organizator zastrzega, że niema obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy.  

 IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW  
 
1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której 
skład wchodzić będą: przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz pracownicy 
Organizatora.  



2. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych w postaci bonów zakupowych do sieci 
sklepów SMYK za zajęcie trzech pierwszych miejsc. 

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 01 czerwca 2021 roku na stronie internetowej 
Organizatora oraz profilu Facebook Organizatora. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród rzeczowych i wyróżnień zgodnie 
z decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową.  

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

6. Nagrody zostaną wręczone laureatom 25.06.2021 r. w trakcie zakończenia roku szkolnego. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach, lokalnej 
prasie i stronach internetowych tylko wybranych przez siebie prac.  
 
V. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 
W związku ze skutecznym  zgłoszeniem udziału w konkursie  i przesłaniem pracy konkursowej 
Organizator uzyskuje nieodpłatnie na czas nieoznaczony  licencję niewyłączną upoważniającą 
Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej 
na następujących polach eksploatacji 
 W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/pracy- wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy prac konkursowych (w całości lub we fragmentach), w tym w 
szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu cyfrowego, w celu 
umieszczenia w dowolnych publikacjach, 
 Wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, na 
których utrwalono grafikę, 
 W zakresie rozpowszechniania prac konkursowych, w tym przez publiczne 
udostępnianie plansz prac wystawowych, poprzez: 
- prezentowanie prac w postaci materiału graficznego, plansz, zdjęć w publikacjach 
realizowanych przez Organizatora 
- publiczne wykonanie wystawienie, wyświetlenie, publiczne udostepnienie grafiki w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, 
- publikowanie prac wystawowych na stronach internetowych Organizatora 
- zapisywanie prac wystawowych w postaci zapisu cyfrowego na komputerach w celu 
późniejszego ich wykorzystania przez Organizatora, zamieszczenie i prezentacja 
prac wystawowych wraz z nazwą autora na stronie serwisu Facebook/ Twitter. 
 
 
.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane 
przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.  
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich w przypadku naruszenia ich 
praw autorskich przez Uczestników konkursu. 
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, nie podanie ich lub brak zgody 
rodzica Uczestnika na udział w konkursie spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.  



3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. 

1. Wzór formularza zgłoszeniowego 
2. Informacja RODO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zał. 1  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Ja niżej podpisany: 

Imię: ………………………………………..,  

Nazwisko: …………………………………………. 

Adres. :. …………………………………….. 

Tel: ………………………………………………. 

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka : 

imię: ……………………………… 

nazwisko:………………………………......,  

szkoła i klasa:…………………………………………… 

wiek:……………………………………………………….. 

w Konkursie „ZA CZYM TĘSKNILIŚCIE PODCZAS NAUKI ZDALNEJ?” organizowanym 

przez Śląska Sieć Metropolitalną Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. 

 

Nadto, w imieniu mojego dziecka oświadczam , że: 

1. Zapoznałem się w całości z treścią regulaminu konkursu „ZA CZYM TĘSKNILIŚCIE 

PODCZAS NAUKI ZDALNEJ?” 

2. Akceptuję treść ww. regulaminu konkursu. 

3. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie na zasadach i warunkach określonych 

ww. regulaminie konkursu. 

4. Jednocześnie oświadczam, że mojemu dziecku przysługują nieograniczone prawa autorskie do 

zgłaszanej pracy konkursowej 

5. W związku ze zgłoszeniem dziecka do udziału w konkursie, w jego imieniu udzielam 

nieodpłatnie Organizatorowi konkursu: Śląską Siec Metropolitalną Sp z o.o. w Gliwicach na czas 

nieoznaczony  licencji niewyłącznej upoważniającej Organizatora do nieodpłatnego korzystania z 

majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej mojego dziecka na następujących polach 

eksploatacji 

 W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/pracy- wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy prac konkursowych (w całości lub we fragmentach), w tym w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu cyfrowego, w celu 

umieszczenia w dowolnych publikacjach, 

 Wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, na 

których utrwalono grafikę, 

 W zakresie rozpowszechniania prac konkursowych, w tym przez publiczne 

udostępnianie plansz prac wystawowych, poprzez: 



- prezentowanie prac w postaci materiału graficznego, plansz, zdjęć w publikacjach 

realizowanych przez Organizatora 

- publiczne wykonanie wystawienie, wyświetlenie, publiczne udostepnienie grafiki w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, 

- publikowanie prac wystawowych na stronach internetowych Organizatora 

- zapisywanie prac wystawowych w postaci zapisu cyfrowego na komputerach w celu 

późniejszego ich wykorzystania przez Organizatora, zamieszczenie i prezentacja 

prac wystawowych wraz z nazwą autora na stronie serwisu Facebook/ Twitter 

6.Przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu prawo własności nośnika, na którym praca 

konkursowa została utrwalona. 

7. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka 

przez Organizatora w zakresie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego,  wieku, nr telefonu 

w zakresie przystąpienia do Konkursu i realizacji postanowień Regulaminu konkursu. 

8. Zostałem poinformowany o przysługujących mnie i mojemu dziecku uprawnieniach w związku 

z RODO. 

 


