
 

 

REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

NA PROJEKT MASKOTKI ZAKŁADU GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZAWIERCIU 

 

§ 1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zawierciu z siedzibą przy 

ul. Podmiejskiej 53 42-400 Zawiercie, zwany dalej Organizatorem. 

2. Patronat Honorowy nad Konkursem objął Prezydent Miasta Zawiercie. 

3. Konkurs ma charakter artystyczny, a jego tematem jest zaprojektowanie i nazwanie maskotki 

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., zwanej dalej Projektem, która będzie elementem 

promującym działalność Zakładu. 

4. Konkurs przeprowadza Organizator z udziałem Szkół Podstawowych zwanych dalej Szkołą. 

5. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III uczęszczających do Szkół Podstawowych w Zawierciu 

zwanych dalej Uczestnikiem. 

6. Szkoła przekaże i udostępni uczniom, do których skierowany jest Konkurs, wszelkie informacje 

dotyczące warunków, przebiegu i wyników Konkursu. 

7. Udział w Konkursie, zarówno dla Uczestnika jak i Szkoły, jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

§ 2 Cel Konkursu 

1. Wyłonienie najlepszego Projektu wraz z jego nazwą, a następnie jego wyprodukowanie w formie 

przestrzennej i wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych. 

2. Pomysłowości, oryginalność, kreatywność oraz rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka. 

3. Promocja i reklama Organizatora. 

§ 3 Komisja Konkursowa 

1. Organizator konkursu powoła Komisję Konkursową, której głównym zadaniem będzie wybór 

Laureata Konkursu, a tym samym najlepszego Projektu maskotki oraz przyzna ewentualne 

wyróżnienia. 



2. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie również czuwanie nad prawidłowym przebiegiem 

Konkursu. 

3. Projekty niespełniające kryteriów formalnych, określonych w Regulaminie, nie będą brane pod 

uwagę. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody oraz ewentualnych wyróżnień jest ostateczna                 

i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 

§ 4 Zakres przedmiotowy Konkursu 

1. Prace konkursowe mogą być przygotowane w dowolnej technice i przy użyciu różnych materiałów 

plastycznych, MILE WIDZIANE MATERIAŁY WTÓRNE. 

2. Kryteria formalne Konkursu: 

a) Prace należy wykonać samodzielnie. 

b) Projekt musi posiadać:  

• nazwę, 

• imię i nazwisko ucznia, klasę oraz szkołę, 

• informację jaką techniką oraz jakimi materiałami została wykonana praca, a także jakie 

materiały wtórne zostały wykorzystane. 

3. Kryteria oceny Projektu: 

• ujęcie tematu i zgodność z profilem działalności Organizatora, 

• kreatywność, oryginalność i inwencja twórcza, 

• walory artystyczne, w szczególności estetyka i staranność wykonania, kolorystyka, kompozycja 

i technika, 

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w zwycięskim 

Projekcie korekt, wynikających z warunków technicznych wykonania gotowej maskotki. 

§ 5 Szczegółowe warunki dotyczące udziału w Konkursie 

1. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie może zgłosić tylko jeden Projekt maskotki wraz z jej 

nazwą. Prace anonimowe oraz zbiorowe nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

2. Praca musi być wykonana samodzielnie i nie może być prezentowana w innych konkursach 

plastycznych lub wystawach. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2, prac 

konkursowych Uczestników wraz z następującymi dokumentami: 

a) wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu Kartę zgłoszenia do 

Konkursu Plastycznego, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu, 

b) pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział uczestnika w Konkursie i na przetwarzanie 

danych osobowych oraz oświadczenie o znajomości i akceptacji postanowień Regulaminu, wyrażeniu 

zgody na publikację imienia i nazwiska oraz wykorzystanie wizerunku, według wzoru określonego            

w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem Projektu ponosi Uczestnik Konkursu. 



4. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia z udziału w konkursie 

Uczestników, którzy naruszą postanowienia niniejszego regulaminu 

§ 6 Miejsce, termin i sposób składania prac 

1. Projekty Uczestników zgłaszane są do konkursu za pośrednictwem Szkoły, do której uczęszczają. 

2. Projekty powinny być przekazane do sekretariatu Szkoły w terminie do 03.03.2023 r. skąd zostaną 

odebrane przez pracowników ZGK Sp. z o.o. 

3. Prace przekazane po terminie nie będą oceniane.  

§ 7 Zasady przyznawania nagród 

1. Autor zwycięskiego Projektu, zwany dalej Laureatem Konkursu, otrzyma: 

a) nagrodę rzeczową – tablet SAMSUNG, 

b) pluszową maskotkę wykonaną zgodnie ze zwycięskim projektem wraz z informacją, kto jest jej 

autorem (metka/opakowanie), 

2. Szkoła, której uczeń został Laureatem Konkursu, otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 1500,00 zł 

(słownie: tysiąc pięćset złotych 0/100) 

3. Komisja Konkursowa przyznać może również nagrodę za wyróżnienie. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma dyplom oraz logowany gadżet Organizatora, które przekazane 

będą za pośrednictwem Szkoły, do której uczęszczają Uczestnicy Konkursu. 

5. Nie jest możliwa zamiana nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej. 

6. Warunkiem otrzymania nagrody głównej przez Laureata Konkursu będzie zawarcie umowy                              

o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do Projektu z opiekunem/przedstawicielem prawnym 

autora zwycięskiego Projektu, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu. 

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 17.03.2023 r. na stronie internetowej Organizatora 

oraz na stronie internetowej / profilu na portalu Facebook Urzędu Miasta w Zawierciu. 

§ 8 Wykorzystanie projektu i prawa autorskie 

1. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez 

Organizatora nadesłanego Projektu w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora                         

i Urzędu Miasta w Zawierciu, na ich stronach internetowych oraz w ich mediach społecznościowych. 

2. W ciągu 7 dni roboczych od dnia opublikowania na stronie internetowej Organizatora wyników 

Konkursu, Organizator zawrze z rodzicem/opiekunem prawnym autora najlepszego projektu umowę            

o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do projektu. 

3. Wzór umowy w przedmiocie przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu maskotki wraz 

z jej nazwą stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

 

 



§ 9 Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu z rodzinami oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą 

przetwarzane na podstawie zgody, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, wyrażonej 

przez ich rodziców/opiekunów prawnych (art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 8 RODO). 

2. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zawierciu                     

z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 53 42-400 Zawiercie, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000162858, posiadające nadany nr NIP: 6490001405                      

i REGON 270198636 zwany dalej „Administratorem”.  

3. Zbiór udostępnionych danych osobowych obejmuje: 

a) imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, 

b) nazwa Szkoły, 

c) klasa, 

e) imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu. 

4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu; 

b) wykonania maskotki według projektu Laureata Konkursu oraz rozpowszechniania maskotki w celu 

promocji Organizatora, 

c) publikacji imienia i nazwiska Laureata Konkursu oraz osób, które otrzymały wyróżnienia na stronie 

internetowej Organizatora oraz Urzędu Miasta w Zawierciu. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania spowoduje brak możliwości 

udziału w Konkursie. 

6. Na każdym etapie Konkursu Uczestnik może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania 

danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, w zakresie i na zasadach 

wskazanych w RODO. Żądanie usunięcia danych przed zakończeniem Konkursu oznaczać będzie 

rezygnację z udziału w Konkursie. Żądania wykonania powyższych praw należy przekazywać wysyłając 

wiadomość na adres e-mail: dkondas@zgkzawiercie.pl. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, wskazanych w pkt. 4 

tj. do dnia 17.03.2023 r. W przypadku Laureata Konkursu i Uczestników, którzy otrzymali wyróżnienia 

do dnia 30.06.2023 r. 

8. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora, w związku                           

z wykonywaniem obowiązków służbowych związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 

9. Jeżeli rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu uzna, że dane osobowe są przetwarzane                         

w sposób naruszający prawo, może złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

 



§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.zgkzawiercie.pl oraz 

w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia terminu Konkursu, w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do niewyłonienia zwycięzcy lub unieważnienia 

Konkursu na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. Osoby, które nie 

spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, 

zostaną automatycznie wykluczone z Konkursu. 

5. Dodatkowych informacji udziela pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. 

Podmiejska 53 42-400 Zawiercie – Dominika Kondas / nr kontaktowy: 326723481 wew. 22 / e-mail: 

dkondas@zgkzawiercie.pl 

6. Sytuacje nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Karta zgłoszenia do Konkursu Plastycznego. 

2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu. 

3. Wzór umowy w przedmiocie przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu maskotki wraz 

z jej nazwą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO 

„KONKURSU PLASTYCZNEGO” 
na wykonanie projektu i nazwy maskotki Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zawierciu 

 

 

Dane uczestnika konkursu: 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Szkoła …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Klasa …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                    

 

 

Dane rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu: 

 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

………………….……………………………… 

(imię i nazwisko / data / podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane z głoszeniu prosimy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) 



 

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 

RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………… (imię i nazwisko) jako rodzic / opiekun 

prawny ……………………………………………………………… (imię i nazwisko) – uczestnika Konkursu – wyrażam 

zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Plastycznym na projekt maskotki Zakładu Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o. w Zawierciu organizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w 

Zawierciu pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Zawiercie. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na projekt maskotki Zakładu 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zawierciu; 

2. Moje dziecko – uczestnik Konkursu, jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej, która nie 

narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i obowiązujących przepisów prawa; 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka – Uczestnika 

Konkursu – zawartych w Karcie zgłoszenia do Konkursu Plastycznego na projekt maskotki i jej 

nazwy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zawierciu zgodnie z Rozporządzeniem 

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) w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu. 

Zapoznałem/am się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych 

osobowych zawartych w § 9 Regulaminu Konkursu; 

4. Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska mojego dziecka – Uczestnika Konkursu przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zawierciu i Urząd Miejski w Zawierciu w przypadku 

zwycięstwa w Konkursie lub otrzymania wyróżnienia; 

5. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka – 

Uczestnika Konkursu przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zawierciu i Urząd 

Miejski w Zawierciu w celu dokumentowania przebiegu Konkursu i promowania go w mediach. 

6. W przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczeń zgadzam się ponieść całkowitą i wyłączną 

odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się pokryć w całości ewentualną 

szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z tym związane. 

 

 

……………………………………………. 
(imię i nazwisko, data i podpis) 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
 


