
REGULAMIN KONKURSU  
na pracę plastyczną przedstawiającą Stanisława Moniuszkę 

 
I. Organizator 
 
Organizatorem Konkursu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. 
 
II. Uczestnicy Konkursu 
 
Konkurs kierowany jest do uczniów krakowskich i małopolskich szkół podstawowych, którzy będą słuchaczami 
koncertu „Śpiewaj z nami! MONIUSZKO dla wszystkich!”, który odbędzie się 29.10.2019 o godz. 13:00 w ICE 
Kraków. 
 
III. Zasady i przebieg Konkursu 
 
1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formacie A4 lub A3, wykonanej w dowolnej 

technice plastycznej, a przedstawiającej postać Stanisława Moniuszki. 
 
2. Prace należy dostarczyć organizatorowi w dniu koncertu, 29.10.2019 w godzinach 12:00 – 13:00, na 

stanowisko przygotowane przy wejściu do ICE Kraków. 
 
3. Praca musi być podpisana na rewersie imieniem i nazwiskiem ucznia wraz z nazwą szkoły 
 
4. Do pracy należy dołączyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu 

obejmujące pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu na jego udział w Konkursie 
oraz na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszym regulaminem.  
Prace dostarczone bez powyższego oświadczenia nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 

 
5. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć nie więcej niż jedną pracę. Przekazane Organizatorowi prace 

plastyczne nie podlegają zwrotowi. 

6. Złożenie pracy przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że praca 
jest wynikiem jego twórczości, nie narusza praw autorskich osób trzecich i że jego prawa autorskie do pracy 
nie są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. 

 
7.  Z chwilą złożenia pracy Uczestnik Konkursu nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa 

majątkowe do pracy, bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych, w zakresie następujących pól eksploatacji: 
a/. zwielokrotniania pracy drukiem lub inną podobną techniką, 
b/. wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnienia, o którym mowa w pkt a/,  
c/. utrwalania i reprodukowania pracy na nośnikach multimedialnych, 
d/. wynajmowania i wydzierżawiania pracy, 
e/. wprowadzania pracy do własnej, elektronicznej bazy danych, w postaci oryginalnej, w całości lub części,                

 i udostępniania w sieci Internet, 
f/. sporządzania cyfrowego zapisu pracy i wprowadzanie go do sieci Internet jako formy 

rozpowszechniania, 
g/. wykorzystania pracy w drukach reklamowych i materiałach promocyjnych; działalność promocyjna 

obejmuje również stronę internetową Wydawcy, serwisy oraz profile internetowe m.in. Facebook, 
Twitter, WordPress, Issuu, Youtube i itp. na których zamieszczane są materiały informacyjne, filmy 
promocyjne, mp3 i inne promocyjne produkty multimedialne, 

h/. wykorzystywania pracy w drobnych akcesoriach i przedmiotach promocyjnych, sprzedawanych lub 
rozprowadzanych bezpłatnie (np. magnesy, zakładki, ołówki, temperówki, gumki itp.),  

oraz wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych. 
 

8. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 
 
9. Oceny prac oraz wyboru zwycięskiej pracy dokona Jury powołane przez Organizatora. 
 
10. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu koncertu, tj. 29.10.2019 r.  



 
IV. Nagrody 
 
1. Organizator Konkursu przewiduje wyłonienie spośród przekazanych prac jednej zwycięskiej pracy. 
 
2. Organizator Konkursu przekaże autorowi zwycięskiej pracy nagrodę-niespodziankę. 
 
3. Organizator zastrzega, że Jury ma prawo do niewybrania zwycięskiej pracy.  
 
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 
V. Dane osobowe 
 
1. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych                   

w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Organizator informuje, że administratorem danych 
osobowych jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne a podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne                       
do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. 

 
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) Organizator informuje, że:  
1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Organizator, Polskie Wydawnictwo 

Muzyczne w Krakowie (31-111) przy al. Krasińskiego 11a. W sprawie ochrony swoich danych osobowych 
Uczestnik Konkursu może skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: 
iod@pwm.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.  

2) Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika Konkursu w celach i na podstawach prawnych 
wskazanych poniżej: 
a) w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, 
b) w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach, rachunkowości, i innych 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO  
3) dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane: 

a) dla celu przeprowadzenia prawidłowego Konkursu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody 
zwycięzcy Konkursu przez czas niezbędny do realizacji tego przedsięwzięcia, 

b) dla celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, przez czas wskazany w przepisach, 
4) dane osobowe mogą być przekazane odbiorcom, w przypadkach przewidzianych prawem, m.in. w sytuacji 

korzystania przez nas z usług podwykonawców, tzw. procesorów (np. obsługa informatyczna).  Podmioty 
te przetwarzają dane wyłącznie na polecenie Organizatora i nie wykorzystują danych do własnych celów. 

5) zgodnie z RODO,  Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6) podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 
7) Organizator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. 
8) Wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie 

usprawiedliwiony interes Administratora) przysługuje Uczestnikowi Konkursu uprawnienie do wniesienia 
sprzeciwu.         

 
VI. Postanowienia końcowe 
 
1. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu. 
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, do zmian dat 

wyznaczających realizację Konkursu oraz do zawieszenia lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. 
 
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
4. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: paulina_richter@pwm.com.pl. 

 



 
Załącznik do regulaminu Konkursu 

 

 

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………… (imię i nazwisko) w Konkursie na pracę 

plastyczną przedstawiającą Stanisława Moniuszkę organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne oraz 

na przetwarzanie jego / jej danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w celach organizacji                            

i przeprowadzenia Konkursu - na zasadach określonych w regulaminie Konkursu. 

 

 

 

……………………………………………………..……….. 

(podpis) 
 


