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Regulamin konkursu 

„112 ratuje życie” – konkurs plastyczny na Plakat   

 

 

§ 1 

Organizator 

1. Organizatorem Konkursu plastycznego na Plakat pn. „112 ratuje życie ” jest Wojewoda 

Lubuski oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra 

działający w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim (zwanym dalej „Organizatorem”). 

2. Prace konkursowe należy przesyłać w formie zdjęcia od dnia 12 stycznia do 5 lutego 

2021 roku. 

3. Prace konkursowe w formie zdjęcia wykonanej pracy należy przesłać e-mailowo na 

adres: europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl 

4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 11 lutego 2021 r. czyli w Dniu Europejskiego 

Numeru Alarmowego 112  w godzinach 9.00-15.30  

5. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - klasy 1-

3 ze szkół podstawowych i dla klasy IV-VIII oraz uczniów szkół średnich z 

województwa lubuskiego. 

6. W skład Komisji Konkursowej będą wchodzili: przedstawiciele Punktu Informacji 

Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra i Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym 

dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.europedirect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl 

 

§ 2 

Cel i tematyka Konkursu 

1. Celem Konkursu jest: 

- popularyzacja wśród dzieci prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia zdrowia, 

życia i mienia 

- przekazanie wiedzy dotyczącej zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zimowego 

wypoczynku 

- popularyzacja europejskiego numeru alarmowego 112 wśród najmłodszych 

- pobudzenie kreatywności oraz umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum,  

a także wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik 

plastycznych. 

§ 3 

Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu będącego nawiązaniem do hasła „112 

ratuje życie ”. 
2. Praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną (farby plakatowe, akwarela, 

rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.). Format pracy nie może 

przekroczyć rozmiaru A2. 

3. Prace należy wykonać samodzielnie i indywidualnie. 
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4. Prace będą oceniane nie tylko pod kątem estetyki i wykonania, ale również pod 

względem zrozumienia tematu i jego interpretacji przez uczestników. 

 

 

§ 4 

Uczestnicy 

1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 i klas 4-8 szkół 

podstawowych oraz uczniów szkół średnich z obszaru województwa lubuskiego, 

uczęszczających do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2020/20201. 

 

 

§ 5 

Czas i miejsce trwania Konkursu 

1. Konkurs organizowany jest na obszarze województwa lubuskiego. 

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 12 stycznia 2021 r. i trwa do 5 lutego 2021 r. włącznie. 

Prace konkursowe należy przesłać w formie zdjęcia  na adres:  

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl 
3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 05 lutego 2021 r.  

 

§ 6 

     Nagrody 

 

1. O miejscu w konkursie decyduje komisja konkursowa.  

2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów – I, II i III miejsce, przewidziano możliwość 

wręczenia wyróżnień. 

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, w postaci drobnej elektroniki, które 

zostaną przesłane na wskazany adres pocztowy. 

 

§ 7 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać 

jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca. 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż: 

 Zgłoszona do Konkursu praca jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej 

całość praw autorskich; 

 Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych pracach  

(np. w przypadku wykorzystania fotografii) na rozpowszechnianie ich wizerunku 

w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 

także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, 

w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach 

promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej 

licencji niewyłącznej do swoich prac na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, 

ilościowych oraz terytorialnych; jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw 

autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania 

i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie 
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imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach 

internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych 

i marketingowych Organizatora. 

4. Uczestnik Konkursu wysyłając pracę konkursową w formie zdjęcia oświadcza tym 

samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w 

Konkursie. 

 

§ 8 

Wymagania dodatkowe dotyczące prac konkursowych 

1. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku prac przez tego samego Uczestnika, 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia prac, które zostały zgłoszone 

jako kolejne. 

2. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie 

zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady 

decyduje ocena Organizatora. 

3. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane 

i nie wygrały żadnego innego Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia prac, które nie spełniają warunków 

Konkursu. 

 

§ 9 

Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 11 lutego 2021 roku. 

2. Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje powołana Komisja Konkursowa 

zwana dalej „Komisją”. 

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 11 lutego 2021 roku, poprzez umieszczenie 

ich na stronie internetowej www.europedirect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl oraz na 

Facebookowym profilu Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra 

www.facebook.com/EDZielonaGora  

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową i/lub 

telefonicznie w dniu rozstrzygnięcia Konkursu. W przypadku, gdy laureat Konkursu nie 

poda danych kontaktowych, Komisja ma prawo – według własnego uznania – albo 

dokonać kolejnego wyboru, albo wezwać laureata do podania danych. 

 

§ 10 

Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 

postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie 

sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi 

obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować 

zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora 

w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu 

poprzednim. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika Konkursu. 
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody 

w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

4. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016r. 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. UW L 119, s.1) informuję, że 

administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników konkursu jest 

Wojewoda Lubuski. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań Wojewody 

Lubuskiego. Uczestnicy konkursu mają m.in. prawo do dostępu, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Równocześnie organizator 

konkursu informuje, że nadesłane prace konkursowe będą przechowywane przez okres 2 

miesięcy od daty zakończenia konkursu. Po tym okresie zostaną zniszczone. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za 

wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób. 

2. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy 

Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa. 

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych 

Organizatora – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie  

wykluczone z udziału w Konkursie. 

5. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez 

podania przyczyn. 

 

 

 

§ 12 

Klauzula informacyjna  

dla uczestników konkursu „112 ratuje życie” 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 

1. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami 

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). 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim mail: 

iod@lubuskie.uw.gov.pl. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest: Wojewoda Lubuski, 

ul. Jagiellończyka 8,66-400 Gorzów Wlkp. 
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4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo  

z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem Konkursu  

i doręczeniem nagrody w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie 

internetowej Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra, 

oficjalnym profilu Punktu na  Facebooku oraz w sprawozdaniach z jego działalności. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw,  

a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

prawa. 

6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania 

usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne 

dla uzyskania Nagród, ich doręczenia oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Zgłoszenie prac do Konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

 


