
Warszawa, 20.09.2018 r. 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

AKCJA POCZTÓWKA 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 

pod nazwą AKCJA POCZTÓWKA („Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo GOTÓW Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży. 

3. Celami Konkursu są: 

 

a) promocja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży; 

b) rozwijanie twórczej inicjatywy młodzieży, pomysłowości i wiary we własne siły; 

c) doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami 

plastycznymi; 

d) stworzenie kartek pocztowych ukazujących prawdziwy sens Świąt Bożego 

Narodzenia. 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być młodzi ludzie w wieku od 13 do 30 lat. 

2. Uczestnictwo w Konkursie polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej 

spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie, dostarczeniu jej do 

Organizatora celem kwalifikacji Konkursowej przez Organizatora i ewentualnego 

przyznania nagrody. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi zgłaszających.  

5. Każdy z Uczestników może przekazać maksymalnie 3 prace konkursowe. 

6. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką. Dopuszcza się prace 

wykonane w następujących technikach:  

a. malarstwo (akwarele, pastele, itp.);  

b. grafika komputerowa;  

c. wyklejanka, wydzieranka, itp.;  

d. rysunek (ołówek, kredka, tusz czarny, pisak, węgiel, pastele, itp.). 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej.  

8. Format prac – kartka A5. Wymiary: wysokość - 210 mm (21 cm), szerokość 148 mm (14,8 

cm). 

9. Prac nie należy oprawiać. 

10. Wraz z pracą należy przysłać podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

przenieść na organizatora wszelkie prawa autorskie (załącznik 1 i 2 do Regulaminu). 

11. Praca konkursowa powinna być ciekawym i oryginalnym projektem kartki 

bożonarodzeniowej. Praca musi ukazywać prawdziwy sens Świąt Bożego Narodzenia. 

Powinny się na niej znaleźć osoby Świętej Rodziny, tj. Jezusa, Maryi i Józefa. Mogą 



przedstawiać stajenkę czy pastuszków. Nie muszą one jednak występować wszystkie 

razem.   

 

 

§ 3 

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na 

koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora: Wydawnictwo 

GOTÓW Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ul. Floriańska 3, 03-707 Warszawa. 

Grafiki komputerowe wraz z podpisanymi skanami załączników należy przesłać na adres 

mailowy wydawnictwo@gotow.pl  

2. Na przesyłce prosimy o dopisek: Konkurs „AKCJA POCZTÓWKA”.  

3. Wraz z pracami muszą zostać dostarczone podpisane oświadczenia (Załącznik nr 1 i 2). 

Brak załącznika do pracy uniemożliwia rozpatrzenie zgłoszenia do Konkursu. 

4. Termin dostarczania prac mija 10 października 2018 r. Decydująca jest data wpływu do 

Organizatora. 

5. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

6. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu to najpóźniej 15października 2018 r. 

7. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ich autorom.  

8. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza pracy Konkursowej. 

§ 4 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Organizator wyłoni trzech laureatów do 12 października 2018 r. 

2. Z obrad komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

przewodniczącego komisji Konkursowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie 

Organizatora. 

3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: 

a) zgodność z tematem, 

b) estetyka, 

c) kompozycja. 

4. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe. A Ich prace zostaną wydane 

jako kartki świąteczne, które Wydawnictwo GOTÓW Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży będzie rozprowadzało przez sklep www.gotow.pl.  

5. Nagrodzone prace zostaną ogłoszone w terminie do 19 października 2018 r. na stronie 

internetowej oraz Fanpage Wydawnictwa. 

§ 5 

PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez autora, 

a w przypadku osoby niepełnoletniej opiekuna prawnego, oświadczenia, że przysługuje 

mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez autora 



Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej 

na wykorzystanie pracy Konkursowej na następujących polach: 

a. druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie; 

b. wykorzystanie pracy do celów komercyjnych przez Organizatora; 

c. upublicznienie lub używanie w Internecie i innych formach utrwaleń nadających 

się do upowszechnienia (np.: nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, 

wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera); 

d. prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu 

oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie; 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest 

Wydawnictwo GOTÓW Katolickiego stowarzyszenia Młodzieży z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Floriańskiej 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych w Rozporządzeniu 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).  

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu a także w celach marketingowych.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

Konkursie.  

5. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:  

a. sprostowania danych, 

b. usunięcia danych, 

c. ograniczenia przetwarzania danych, 

d. przenoszenia danych, 

e. wniesienia sprzeciwu,  

f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a. imię i nazwisko, 

b. adres e-mail,  

c. numer telefonu, 

d. adres do korespondencji.  

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.  

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z 

wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

11. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów.  

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych.  

§ 6 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z 

akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. zmiany postanowień Regulaminu. Zmienione postanowienia Regulaminu 

obowiązują od momentu poinformowania Uczestników drogą mailową; 

b. nierozstrzygnięcie Konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac; 

c. rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 

Regulaminu. 

 

2. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik 1 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo GOTÓW Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży z siedzibą w Warszawie, przy ul. Floriańskiej 3; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu; 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych; 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa; 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych; 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

Ja,………………………………………………………… Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia 

informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych 

jest Wydawnictwo GOTÓW Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Floriańskiej 3. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

………………………………………………………… 

(data i podpis) 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

konkursu. 

 

………………………………………………………… 

(data i podpis) 

 



Załącznik nr 2 

Oświadczenie przekazania praw autorskich 

 

....................................................... 

miejscowość   data 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja, ………………………………………………………… niniejszym oświadczam, iż posiadam 
pełne autorskie prawa majątkowe do prac (dalej nazywanych utworem) przesyłanych w ramach 
konkursu AKCJA POCZTÓWKA. 
 
Oświadczam, że przesłane prace nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób 
trzecich. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich, praw majątkowych do prac w 
zakresie: 

- utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez 

względu na technikę, ilość i wielkość nakładu; 

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie 

do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i 

bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki 

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

rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i 

redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do 

innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu 

prasowego;  

- oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora w sposób 

zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi  

1 egzemplarza autorskiego każdego wydania. 

 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu powoduje przeniesienie 

własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony. 

 

………………………………………………………… 

(data i podpis autora) 

 


