
R E G U L A M I N 
Ogólnopolskiego Konkursu 

UdEKOruj dom z MDK Opole 
 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „UdEKOruj dom z MDK Opole” (zwanego dalej 
konkursem) jest Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu (zwany dalej organizatorem).   

2. Koordynatorką konkursu jest pani Marta Klubkowska (e-mail: klubkowska@gmail.com). 
3. Konkurs trwa od 7 kwietnia do 7 czerwca 2021 roku. 
4. Do konkursu można dołączyć w każdym momencie jego trwania.  
 
 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej (zwani dalej 

uczestnikami konkursu), którzy w okresie trwania konkursu własnoręcznie wykonają autorską 
ozdobę (zwaną dalej pracą konkursową) z niepotrzebnych domowych rzeczy, takich jak np. 
plastikowe butelki, zbędne opakowania, zepsute urządzenia, zużyte ubrania itp. 

2. Zgłoszenia udziału w konkursie w imieniu uczestnika dokonuje jego przedstawiciel ustawowy 
(rodzic, opiekun) za pośrednictwem poczty elektronicznej: eko@mdkopole.onmicrosoft.com . 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, winno zawierać: 
a) dane osobowe uczestnika, w tym: imię i nazwisko, nazwę szkoły i numer klasy, adres  

e-mail oraz numer telefonu kontaktowego;  
b) 6 zdjęć pracy konkursowej, w tym: 1 zdjęcie materiałów wykorzystanych do wykonania 

pracy, 3 zdjęcia z kolejnych etapów powstawania pracy oraz 2 zdjęcie gotowej pracy; 
c) oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  

z zakresem wskazanym w niniejszym regulaminie, tj. w celach niezbędnych do realizacji 
konkursu. 

4. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 
 
 

III. ZASADY KONKURSU 
 
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik konkursu potwierdza, że praca konkursowa jest jego 

własnego autorstwa i nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że nie mają 
miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić organizatora na odpowiedzialność wobec 
osób trzecich z tytułu wykorzystania pracy konkursowej. Organizator zastrzega sobie możliwość 
dyskwalifikacji zgłoszenia na każdym etapie w razie uzyskania informacji o możliwym naruszeniu 
przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności w razie naruszenia praw 
osób trzecich lub podejrzenia, że praca konkursowa została podrobiona lub nie jest autorskim 
pomysłem uczestnika konkursu. 

2. W konkursie nie będą uwzględniane prace konkursowe, które: 
a) naruszają powszechnie obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym,  

w tym zawierają treści o charakterze bezprawnym, nieprzyzwoitym, wulgarnym lub 
naruszającym dobre obyczaje;  



b) zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym;  
c) naruszają prawa osób trzecich, prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz 

inne prawa własności intelektualnej;  
d) nie dotyczą w całości lub części przedmiotu konkursu;  
e) nie zostały wykonane według zasad opisanych w paragrafie II;  
f) zostały wykonane w większości z nowych przedmiotów;  
g) stanowią gotowy produkt, zakupiony w sklepie, galerii lub od lokalnego artysty.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie uczestników, których 
działania są sprzeczne z prawem lub regulaminem konkursu, w szczególności tych Uczestników, 
którzy:  

a) podejmują działania z wykorzystaniem danych osób trzecich;  
b) podają fikcyjne dane; 
c) nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w regulaminie. 

4. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie jednocześnie upoważnia organizatora do 
bezpłatnego, bezwarunkowego i bezterminowego publikowania i korzystania z przesłanych zdjęć 
pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności 
telewizji, Internecie i mediach społecznościowych.  

 
 

IV. TRYB WYŁONIENIA LAUREATÓW 
 
1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni po zakończeniu konkursu, tj. po 7 czerwca 2021 roku. 
2. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez 

organizatora (zwana dalej komisją).  
3. Komisja działa kolegialnie, a jej posiedzenia są niejawne. 
4. Komisja podejmuje swobodną decyzję w zakresie oceny zgłoszonych prac konkursowych  

i przyznania nagród, biorąc pod uwagę:  
a) walory artystyczne; 
b) oryginalność; 
c) kreatywność; 
d) ekologię (ilość niepotrzebnych, przeznaczonych do wyrzucenia przedmiotów, które 

zostały wykorzystane do przygotowania pracy konkursowej).  
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 czerwca 2021 roku na stronie internetowej organizatora: 

www.mdk.opole.pl . 
 
 

V. NAGRODY 
 
1. Organizator przewiduje następujące nagrody w konkursie:  

a) I nagroda – tablet graficzny; 
b) II nagroda – tablet graficzny; 
c) III nagroda – tablet graficzny; 
d) 5 równorzędnych wyróżnień – zestawy materiałów plastycznych. 

2. Nagrody zostaną przekazane laureatom konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Będzie je 
można również odebrać w siedzibie organizatora, tj. pod adresem: 45-084 Opole, ul. Strzelców 
Bytomskich 1, w ciągu  14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. 

3. Nagrody nie podlegają obowiązkowi podatkowemu na podstawie zwolnienia przedmiotowego 
z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 
z 21 sierpnia 2020 r. nr 1426).  

 



VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 
1. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji dotyczącej sposobu 

przeprowadzenia konkursu w terminie 7 dni od ogłoszenia jego wyników. Reklamacje wniesione 
po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.  

2. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres  
e-mail: eko@mdkopole.onmicrosoft.com. 

3. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego (imię i nazwisko reklamującego, adres 
do korespondencji, przyczynę reklamacji oraz żądanie, jakiego domaga się reklamujący).  

4. Reklamacje zgłoszone w inny sposób niż określony w ust. 2 lub nie spełniające wymagań 
określonych w ust. 3 nie będą rozpatrywane.  

5. Reklamujący zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości  
e-mail w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji na adres e-mail, z którego została 
wysłana reklamacja.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez reklamującego swoich 
danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do reklamacji.  

7. Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje możliwości rozdania nagród.  
 
 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się na zasadach przewidzianych 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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. 

2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury  
w Opolu z siedzibą 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1, tel. 77 454 27 14, e-mail: 
mdk@mdk.opole.pl. 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MDK Opole możliwy jest pod numerem tel. 77 454 27 
14 lub adresem e-mail: mdk@mdk.opole.pl.  

4. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji działań związanych z organizowaniem  
i udziałem w przedmiotowym konkursie.  

5. Dane osobowe uczestnika konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia i zakończenia konkursu przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie 
Akt obowiązujący w MDK Opole.  

6. Rodzice / opiekunowie prawni uczestnika konkursu mają prawo do: cofnięcia wyrażonej zgody  
w każdym momencie, informując o tym administratora danych, prawo żądania od administratora 
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.  

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, rodzicom / 
opiekunom prawnym uczestnika konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.  

8. Podanie danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału  
w konkursie. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udziału  
w konkursie. 

 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie uczestnika problemy techniczne 

utrudniające lub uniemożliwiające udział w konkursie.  



2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa 
polskiego.  

3. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
4. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  
5. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora: www.mdk.opole.pl . 
6. Biorąc udział w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte  

w regulaminie oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału  
w konkursie.  

7. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień regulaminu, a w szczególności 
niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, niezłożenie lub złożenie nieprawdziwych 
oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w konkursie, upoważnia 
organizatora do wyłączenia uczestnika z konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, 
nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego 
regulaminu.  

8. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany regulaminu w przypadku:  
a) okoliczności siły wyższej;  
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług 

drogą elektroniczną, akcji promocyjnych lub konkursów;  
c) omyłek i błędów pisarskich w regulaminie;  
d) zmiany zasad przeprowadzania konkursu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyć 

uczestników, którzy już przystąpili do konkursu, ani nie mogą prowadzić do pogorszenia 
sytuacji prawnej uczestników.  

 
 
 
 

 


