


1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji prac na wystawie 

pokonkursowej i prawo do wykorzystania nagrodzonych prac jako ilustracji 

do książeczki „Pierwszaki” oraz innych publikacji. 

2. Zwycięskie prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora. 

3. Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie 

autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonej pracy w części lub w całości, 

tj. wytwarzania egzemplarzy pracy bez względu na zastosowaną technikę, w tym 

technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby 

i wielkość nakładu, 

b) obrotu oryginałem pracy albo jej egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, 

najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania 

pracy, rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej 

lub drogą elektroniczną, wykorzystania pracy w części lub w całości 

w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, 

publikacjach elektronicznych, w celach informacyjnych, promocyjnych, 

reklamowych, Public Relations. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy powoduje przeniesienie 

na Organizatora własności oryginału egzemplarza pracy. 

5. Organizator jest upoważniony do dokonywania modyfikacji lub poprawek nadesłanej 

pracy. 

6. Przeniesienie praw autorskich do pracy odbywa się bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych 

7. Na Organizatora przechodzi prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw 

zależnych. 

 

III. Tematyka prac plastycznych (do wyboru). 
 

1. Moja bezpieczna droga do szkoły. 

2. Jestem ostrożny wobec nieznajomych. 

3. Bezpieczne zabawy w domu. 

4. Jak bezpiecznie spędzam czas na wsi. 

 

IV. Przebieg konkursu. 
 

1. Każdy z uczestników biorący udział w konkursie wykona pracę plastyczną 

w nawiązaniu do tematów wymienionych w punkcie III regulaminu. 

2. Pracę należy sfotografować w jak największej rozdzielczości i zapisać w formacie 

JPG lub PNG. 

3. Rodzic lub opiekun prawny dziecka, powinien wydrukować oświadczenie, podpisać, 

a następnie zeskanować lub sfotografować. 

4. Pracę plastyczną wraz z oświadczeniem, należy w wersji elektronicznej przesłać 

w terminie do 21 czerwca 2020 roku na adres 

konkurs.plastyczny@op.policja.gov.pl - dopuszcza się możliwość przesłania plików 

spakowanych za pomocą WinZip lub WinRAR. 
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5. Wojewódzka komisja konkursowa spośród nadesłanych prac, wyłoni 10 laureatów, 

którzy zostaną poinformowani o zwycięstwie telefonicznie lub drogą mailową. 

6. Jury Konkursu dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs nie później niż do dnia  

26 czerwca 2020 r.  

7. Wyniki Konkursu zostaną również opublikowane na stronach internetowych 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz jednostek jej podległych. 

8. Zwycięzcy Konkursu zostaną zobowiązani do przesłania na adres Organizatora 

oryginalnych prac, które posłużą jako ilustracje do książeczki edukacyjnej 

„Pierwszaki”, która w nowym roku szkolnym w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy 

trafi do wszystkich uczniów klas pierwszych na terenie województwa opolskiego. 

9. Przesłanie pocztą oryginalnej pracy wraz z oświadczeniem jest warunkiem 

otrzymania nagrody. 

10. Autorzy zwycięskich prac zostaną nagrodzeni podczas uroczystego finału, który 

odbędzie się na początku nowego roku szkolnego 2020/2021 w Komendzie 

Wojewódzkiej Policji w Opolu. 

11. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 nie pozwoli na organizację 

uroczystego podsumowania, wówczas laureaci zostaną nagrodzeni indywidualnie 

w miejscu zamieszkania przy udziale policjanta oraz maskotki opolskiej Policji 

„Policusia”. 

 

V. Ocena zgłoszonych prac. 
 

1. Oceny zgłoszonych na Konkurs prac dokona Jury, w skład którego wejdą 

przedstawiciele Organizatora i Partnerów Konkursu.  

2. Z przebiegu prac Jury zostanie sporządzony protokół. 

3. Członkowie Jury przed przystąpieniem do oceny prac wybiorą ze swego grona 

przewodniczącego. 

4. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę następujące kryteria:  

a) zgodność z tematyką Konkursu,  

b) czytelność komunikatu,  

c) walory estetyczne, 

d) oryginalność podejścia do tematu i pomysł. 

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych. 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Opolu 

z siedzibą przy ul. Korfantego  2, 45-077  Opole, zwany dalej Administratorem.   

2. Administrator wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych -  podkom. 

Rafał Górecki, e-mail: iod.kwp@op.policja.gov.pl.  

3. Od Uczestników Konkursu będą zbierane dane osobowe określone punkcie II ust.3 

Regulaminu i zostaną one udostępnione Partnerom konkursu - Odbiorcom danych.  

4. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu organizacji 

i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu 

w książeczce profilaktycznej „Pierwszaki”, na stronach internetowych Organizatora 
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oraz stronach internetowych służb podległych MSWIA, w tym także w celach 

archiwizacyjnych. 

5. Administrator przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 3 i 4 na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu 

wzięcia w nim udziału, przeprowadzenie Konkursu i opublikowanie informacji                    

o Laureatach oraz archiwizacja dokumentów.  

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna 

prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora, w szczególności na publiczne podanie imion  i nazwisk laureatów 

i ich wizerunku, 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 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, D U.UE.L.2016.119.1). 

7. Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu ma prawo dostępu 

do danych osobowych uczestnika, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, 

żądania ograniczenia ich przetwarzania – o ile zostaną spełnione przesłanki 

wymienione w treści przepisów RODO, a także jeśli przepisy odrębne nie wyłączają 

możliwości skorzystania z wymienionych praw.  Przysługuje również prawo 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w każdym momencie, przy czym 

cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (cofnięcie zgody nie dotyczy 

zdjęć w internecie zamieszczonych uprzednio na podstawie zgody). 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z przepisów prawa, ale jest 

konieczne do udziału w Konkursie i umożliwienia Organizatorowi zorganizowanie 

Konkursu oraz powiadomienia Laureatów o przyznaniu nagród. Niepodanie danych 

będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

10. Administrator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków bezpieczeństwa danych 

zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. 

Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe będą chronione zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa.  

11. Dane osobowe Uczestnika Konkursu: 

1) nie będą przekazywane do państw trzecich, 

2) mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich 

przetworzenia: 

a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

b) na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

3) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

12. Dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. 

 

 



 

VII. Postanowienia końcowe. 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu  

oraz pozostałych terminów, a także prawo opublikowania przez Organizatora                        

i Partnerów Konkursu prac w całości lub we fragmentach w materiałach prasowych,                 

w wydawnictwach, internecie lub w inny sposób.  

2. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora z udziałem 

Partnerów , a decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.  

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i niewyłonienia 

Laureatów.  

4. Organizator ani Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, 

uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.  

5. Organizator ani Partnerzy nie pokrywają kosztów przygotowania, nadesłania prac 

konkursowych i  dokumentów zgłoszeniowych. 

6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

 

 

Opracowanie: 

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu 

ul. Korfantego 2 , 45-077 Opole, tel. 77 422 2352, email: prewencja@op.policja.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego  

pn.„Pierwszy dzień w szkole? Opowiem Ci o bezpieczeństwie” 

     

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu 
 

Zgodnie z art. 7 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z 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 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm., dalej: RODO), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych, udostępnianie danych osobowych 

Partnerom Konkursu oraz publikację wizerunku  

 

...………………………………….………………….…............ 
/imię, nazwisko ucznia/uczennicy/ 

 

 klasa………. nazwa szkoły…………………………………………………………………...... 

przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu oraz Partnerów Konkursu w zakresie 

niezbędnym do realizacji celów Konkursu plastycznego pn.„Pierwszy dzień w szkole? 

Opowiem Ci o bezpieczeństwie”. 

 

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

                 /data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu/ 

 

 

Jednocześnie oświadczam: 

 że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie 

plastycznym pn.„Pierwszy dzień w szkole? Opowiem Ci o bezpieczeństwie”. 

 że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że mam prawo do wycofania 

zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem, 

 że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a zgłoszona do konkursu praca jest 

dziełem mojego dziecka/podopiecznego i nie narusza praw osób trzecich – wyrażam 

zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy przez Organizatora i Partnerów Konkursu, 

 że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego postanowienia, które 

przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a. 

 

 

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

                 /data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu/ 


