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Regulamin Konkursu plastycznego pn. POMAGAM 

§ 1.  Regulamin 

Niniejszy Regulamin reguluje zasady Konkursu pn. "POMAGAM", dalej zwanego Konkursem. 

§ 2. Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Przemyskiej 11, 02-361 Warszawa, zwany dalej „OPS”. 

§ 3. Partner Konkursu 

Partnerem Konkursu jest Atrium Reduta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175 

Warszawa, 

§ 4. Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dn. 20 lipca 2020 r. i  trwa do dn. 31 sierpnia 2020 r. 
2. Lista laureatów zawierająca imię i wiek Uczestnika zostanie opublikowana na stronie internetowej OPS 

(www.opsochota.waw.pl) oraz w siedzibie OPS nie później niż w dniu 15 września 2020. 

§ 5. Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 7 - 13 lat, mieszkańcy Dzielnicy Ochota m.st. 
Warszawy, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
Regulaminie. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników OPS oraz dzieci pracowników Partnera.  

§ 6. Zasady Konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy Konkursu powinni nadesłać pocztą na adres siedziby OPS (podany w 
§ 2) lub dostarczyć bezpośrednio do siedziby OPS, własnoręcznie wykonane prace plastyczne w dowolnej 
technice (w szczególności: rysunek ołówkiem lub kredkami czy mazakami, malunek farbami, wydruk grafiki 
komputerowej, techniki łączone, collage i in.) w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2, 
odpowiadające tematowi Konkursu, w terminie podanym w §4, ust. 1 (decyduje data stempla pocztowego).   

2. Prace powinny być nadesłane (dostarczane) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Konkurs  POMAGAM. 
3. Wszystkie prace powinny być na odwrocie oznaczone imieniem i nazwiskiem autora  - Uczestnika Konkursu.  
4. Uczestnik ma prawo nadać swojej pracy indywidualny tytuł i umieścić go w dowolnym miejscu pracy lub na jej 

odwrocie. 
5. W przypadku nadesłania (dostarczenia) przez jednego uczestnika większej liczby prac decyzję o tym, która z 

nich będzie podlegała ostatecznej ocenie, podejmie Komisja Regulaminowa. 
6. Prace nadesłane (dostarczone) w ramach Konkursu nie będą podlegały zwrotowi.   
7. Do nadesłanej (dostarczonej) pracy plastycznej powinny być dołączone następujące dokumenty: 

a. Zgoda Rodzica / Opiekuna prawnego na udział w Konkursie - załącznik nr 1 do Regulaminu   
b. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 2 do Regulaminu   

- podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. 
8. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch grupach wiekowych: 

a. pierwsza grupa - Uczestnicy w wieku 7 - 9 lat 
b. druga grupa - Uczestnicy w wieku 10 - 13 lat. 

§7.  Komisja Regulaminowa 

1. Nad oceną nadesłanych prac, wyborem laureatów wraz z przyznaniem nagród oraz prawidłowością przebiegu 
całości Konkursu będzie czuwać Komisja Regulaminowa w składzie: 

 Dyrektor OPS (lub jego przedstawiciel) 
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 Przedstawiciel Partnera Konkursu 

 Kierownik Działu Usług OPS 

 Koordynator Zespołu Pracy Socjalnej i Asysty Rodzinnej OPS 

2. Komisja może obradować w składzie trzyosobowym. 
3. W ocenie prac Każdemu z członków Komisji przysługuje 1 głos. 
4. Protokół przyznania nagród podpisuje co najmniej 3 członków Komisji. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 

do niniejszego regulaminu. 

§ 8. Nagrody 

1. Komisja Regulaminowa w dniach od 10 września  2020 r. do 14 września 2020 r. (włącznie) wybierze - spośród 
prac nadesłanych przez Uczestników do OPS - po 6 prac plastycznych w każdej grupie wiekowej, które nagrodzi 
wg następującego klucza: 
a. w pierwszej grupie wiekowej (7-9 lat): 

 1 nagroda pierwsza - laptop 

 2 nagrody drugie  - tablet 

 3 nagrody trzecie - klocki LEGO 
b. w drugiej grupie wiekowej (10 -13) lat: 

 1 nagroda pierwsza - laptop 

 2 nagrody drugie - smartfon 

 3 nagrody trzecie - słuchawki, 
- łącznie 12 nagród). 

2. Oprócz nagród wymienionych w pkt. 1 (powyżej) Komisja Regulaminowa ma prawo przyznania wyróżnień w 
liczbie 50 szt. 

3. W uzasadnionych przypadkach Komisji Regulaminowej przysługuje prawo zastosowania innego klucza 
przyznawania nagród. 

4. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom za pisemnym Potwierdzeniem odebrania nagrody (załącznik nr 4) 
najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. 

5. Przyznane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne oraz nie mogą być wymienione na ekwiwalent 
pieniężny. 

6. Opis nagród stanowi załącznik nr 5. 

§ 9. Inne postanowienia 

1. Wszystkie prace nadesłane do OPS w czasie trwania Konkursu przechodzą bez wynagrodzenia na własność 
m.st. Warszawy z chwilą ich doręczenia na adres, o który mowa w § 2, wraz z przeniesieniem przez ich 
twórców za zgodą rodziców/opiekunów prawnych na m.st. Warszawę nieograniczonych terytorialnie i czasowo 
autorskich praw majątkowych  do tych prac, zgodnie z umową o przeniesienie autorskich majątkowych, 
zawartą przez rodzica/opiekuna prawnego twórcy i m.st. Warszawę - OPS, po uprzedniej akceptacji niniejszego 
Regulaminu, załączników do Regulaminu i złożeniu wszystkich wymaganych podpisów.     

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibach OPS i Partnera Konkursu oraz na ich stronach internetowych 
pod adresami: www.opsochota.waw.pl, www.atrium-reduta.pl 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Załączniki: 

1. Zgoda Rodzica / Opiekuna prawnego na udział w Konkursie POMAGAM    
2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych POMAGAM   
3. Protokół z przyznania nagród w Konkursie pn. POMAGAM (wzór) 
4. Potwierdzenie odebrania nagrody w Konkursie POMAGAM 
5. Opis nagród w Konkursie POMAGAM    

Zatwierdził:   

/…/ Katarzyna Omen - OPS 

/…/ Mariola Chmielewska - Atrium Reduta 

/…/ Marek Stanek - Atrium Reduta      Warszawa dn. 14.07.2020 
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Zał. 1.  

                              

Zgoda Rodzica (Opiekuna prawnego) 
na udział w Konkursie POMAGAM 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………..……………..…………….………………………………………..  
(imię i nazwisko) 

adres korespondencyjny…………………………………….…………………………….……………………………….……………….……….  

Nr tel.  …………………………………………..    e-mail:  …..…………………..………………………….…………………………..……… 

oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem prawnym   

…………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………   
(imię i nazwisko oraz wiek osoby niepełnoletniej – Uczestnika Konkursu) 

i wyrażam zgodę na jego / jej udział w Konkursie plastycznym pn. POMAGAM  

(zwanego dalej Konkursem), 

którego organizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy   

 

Jednocześnie, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. -  RODO), wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie danych  osobowych  moich (w 

zakresie: imię i nazwisko, nr PESEL, adres  korespondencyjny,  adres e-mail, numer telefonu)  oraz mojego 

dziecka  (w zakresie: imię,  nazwisko, wiek) w  celu umożliwienia udziału w Konkursie.   

Ponadto oświadczam, że: 

a. akceptuję Regulamin Konkursu   

b. zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla Rodziców 

/Opiekunów Uczestników Konkursu.   

Podpis rodzica (opiekuna prawnego)  …………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka jako 

Uczestnika Konkursu, w przypadku otrzymania przez niego nagrody w Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w 

szczególności wykorzystania wizerunku mojego dziecka poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych 

w zakresie imienia oraz wieku w publikacji na stronie internetowej OPS i na profilu facebookowym OPS oraz 

Partnera Konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.   

*Niepotrzebne skreślić 

Podpis rodzica (opiekuna prawnego)  …………………………………………………………….. 

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych 

1. Z chwilą doręczenia pracy na adres OPS twórca za zgodą rodzica/opiekuna prawnego przenosi na 
m.st. Warszawę nieodpłatnie, nieograniczone terytorialnie i czasowo autorskie prawa majątkowe do 
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tych prac, na następujących polach eksploatacji, z możliwością przekazywania praw osobom i 
podmiotom trzecim: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie prac (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego 
urządzenia); 

2) wytwarzanie egzemplarzy prac, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką 
analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym 
nośnikach audio, audio-video, video, lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, 
optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach 
zapisów  
i pamięci; 

3) publiczne wystawianie i inne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za 
pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, 
serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub 
zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w 
tym też w serwisach multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub 
telekomunikacyjnych (w tym profilach internetowych zarządzanych przez OPS, np. Facebook, 
Messenger, Twitter).  

2. Wraz z przeniesieniem praw autorskich następuje przeniesienie na m.st. Warszawę własności prac.  

3. Miasto st. Warszawa-OPS oświadcza, że nabywa prawa, o których mowa w ust. 1 i 2.    

4. Miejscem zawarcia umowy jest m.st. Warszawa.    

 

Data złożenia oświadczenia ………..………. 2020 r.    

 

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

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego   Podpis m.st. Warszawy - OPS 

 

 

 

 

Warszawa,  dn. …………………………..………..2020 r.  
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Zał. 2.  

                              

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
dla Rodziców/Opiekunów Uczestników Konkursu plastycznego pn. POMAGAM 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 - Dz.Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, s. 1 - dalej „RODO”), Ośrodek  Pomocy  Społecznej Dzielnicy  Ochota m. st. Warszawy, ul. Przemyska 11, 02-

361 Warszawa, organizator Konkursu plastycznego pn. POMGAM, informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka przetwarzanych w 

związku z udziałem w Konkursie plastycznym pn. POMGAM (zwanego dalej „Konkursem”) jest Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa, tel. 22 822 11 24, e-mail: 

osrodek@opsochota.waw.pl. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, e-mail: iod@opsochota.waw.pl lub pisząc na adres korespondencyjny Ośrodka, podany w 

punkcie 1.  

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w zakresie  imienia i 

nazwiska, nr PESEL, adresu  korespondencyjnego,  adres e-mail, numeru telefonu oraz dane osobowe 

Pani/Pana dziecka w zakresie imienia i nazwiska oraz wieku. 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w zakresie i celu określonym 

w treści zgody, tj. w celu umożliwienia udziału Pani/Pana dziecka w Konkursie organizowanym przez 

Administratora.  

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres jednego 

roku lat od dnia zakończenia Konkursu.  

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą mieli wyłącznie 

upoważnieni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz podmioty 

uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka 

b. sprostowania swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka 

c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz danych osobowych 

Pani/Pana dziecka   

d. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka 

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana 

dziecka narusza przepisy RODO. Prawo do wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem 

przetwarzania tych danych osobowych i nie dotyczy organizacji, przebiegu czy rezultatu udziału w 

Konkursie. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, 

jednakże odmowa ich podania będzie skutkowała niemożnością wzięcia udziału w Konkursie organizowanym 

przez Administratora. 

10. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą podlegały profilowaniu 

(zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka). 

 
--------------------------------------------------------       Warszawa,  dn. ………..………..2020 r. 

Podpis Rodzica/Opiekuna                                                  
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Zał. 3.  

                              

 

Protokół z przyznania nagród w Konkursie pn. POMAGAM (wzór) 

 

Na posiedzeniu w dniu ………………….……  2020 r. Komisja Konkursowa w składzie: 

1. ……………………………………………………………….. 
(imię nazwisko, funkcja – stanowisko) 

2. ……………………………………………………………….. 
(imię nazwisko, funkcja – stanowisko) 

3. ……………………………………………………………….. 
(imię nazwisko, funkcja – stanowisko) 

4. ……………………………………………………………….. 
(imię nazwisko, funkcja – stanowisko) 

po zapoznaniu się z pracami plastycznymi dostarczonymi przez Uczestników w ramach Konkursu POMAGAM, 

stwierdziła, co następuje: 

1. Do Organizatora Konkursu w terminie zgodnym z Regulaminem wpłynęło ……. prac spełniających 

warunki Konkursu. 

2. Komisja postanawia niniejszym nagrodzić następujących Uczestników - autorów prac, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu:   

…… 

3. Ponadto Komisja postanowiła przyznać wyróżnienia następującym Uczestnikom Konkursu: 
… 

 

 

 

Podpisy Członków Komisji        Warszawa, dn. …………………………….. 2020 r. 
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Zał. 4.  

                              

  

Potwierdzenie odebrania nagrody w Konkursie pn. POMAGAM   

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………..……………..…….…………………………………………..……….   
(imię nazwisko) 

 będąc Rodzicem / Opiekunem prawnym   

…………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………   
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej – Uczestnika Konkursu) 

nagrodzonego w Konkursie plastycznym pn. POMAGAM, którego organizatorem jest Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Ochota, a Partnerem ……………………………………………………………………….. 

potwierdzam niniejszym odbiór: 

 nagrody za zajęcie ……. miejsca w grupie wiekowej …….. 7 – 9 lat (10 – 13 lat)*  

 wyróżnienia* 

zgodnie z Regulaminem. 

Warszawa , dn. ………………….. 2020 r. 

 

---- 

*Niepotrzebne skreślić 
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Zał. 5.  

                              

  

Opis nagród w Konkursie pn. POMAGAM   

1. Nagrodami w Konkursie POMAGAM są:  

a. w pierwszej grupie wiekowej (7-9 lat): 

 1 nagroda pierwsza -   laptop (szt. 1) 

 2 nagrody drugie - tablet (szt. 2) 

 3 nagrody trzecie - klocki LEGO.(szt. 3) 

b. w drugiej grupie wiekowej (10 -13) lat: 

 1 nagroda pierwsza - laptop  (szt. 1) 

 2 nagrody drugie - smartfon (szt. 2) 

 3 nagrody trzecie  - słuchawki (szt. 3) 

 

2. Wyróżnieniami  w Konkursie POMAGAM są gry planszowe  - w liczbie 20 szt. oraz książki - w liczbie 

30 szt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


