
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„BRYGADA BEZPIECZNY RODZIC” 

 

1. Facebook - portal dostępny pod adresem www.facebook.com. 

2. Fanpage - strona na Facebooku dedykowana Organizatorowi, dostępna pod adresem 

https://www.facebook.com/bezpieczniwpracy/. 

3. Strona WWW - witryna internetowa dedykowana Organizatorowi, dostępna pod adresem 

https://www.bezpieczniwpracy.pl.  

4. Konkurs - przedmiotowy konkurs, którego zasady wykonania określa Regulamin. 

5. Organizator - Organizatorem konkursu jest Koalicja Bezpieczni w Pracy, z siedzibą  

w Warszawie, przy ul. Słowackiego 19A, 01-592 (Fleishman-Hillard), adres mailowy: 

konkursplastyczny@bezpieczniwpracy.pl.  

6. Regulamin - niniejszy regulamin.   

7. Strony – Zgłaszający do Konkursu (Zgłaszający) i Organizator. 

8. Zgłaszający do Konkursu - Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, której miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polski, 

będąca prawnym opiekunem dziecka w wieku od lat 4 do 12. 

9. UODO - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 

r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

10. Zdjęcie Konkursowe - fotografia pracy plastycznej dziecka w wieku od 4 do 12 lat, 

będąca przedmiotem zadania konkursowego. 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest ogłaszany poprzez Fanpage oraz stronę www.bezpieczniwpracy.pl.  

2. Zgłaszający do Konkursu, akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z Konkursem, 

zgodnie z UODO. 

3. Zgłaszającego do Konkursu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze 

bezprawnym. 
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4. Zgłaszający do Konkursu, wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez Organizatora 

Zdjęcia Konkursowego wraz z imieniem i wiekiem dziecka będącego autorem nadesłanej 

pracy plastycznej na Fanpage oraz stronie www.bezpieczniwpracy.pl.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w 

każdym czasie bez podawania przyczyn, jak również przerwania lub przedłużenia 

Konkursu. 

 

§ 2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 

 

1. Celem Konkursu jest popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną 

pracy wśród dzieci w wieku 4-12 lat.  

2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców w konkursie plastycznym „Brygada 

Bezpieczny Rodzic” przeprowadzanej przez Organizatora na Fanpage’u i stronie www. 

3. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu na adres mailowy 

konkursplastyczy@bezpieczniwpracy.pl zdjęcia pracy plastycznej dziecka w wieku 4-12 

lat, która obrazuje hasło „Moi Rodzice są bezpieczni w pracy”. 

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs skierowany jest do opiekunów prawnych dzieci w wieku od lat 4 do 12. 

2. Każdy Zgłaszający do konkursu powinien w zgłoszeniu konkursowym zamieścić dane tj.: 

imię i wiek dziecka. Zdjęcia niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do 

konkursu.  

3. Zgłaszający do Konkursu może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym 

czasie jego trwania, poprzez wysłanie takiego oświadczenia na adres e-mail do 

Organizatora na adres wskazany w Regulaminie. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą 

doręczenia wiadomości e-mail. 

 

§ 4. PRZEBIEG I HARMONOGRAM KONKURSU 

 

1. Zgłaszający do Konkursu przesyłają zdjęcia prac plastycznych dzieci, w wieku od 4 do 12 

lat, które obrazują hasło „Moi rodzice są bezpieczni w pracy”. 
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2. Wygrywają prace, których zdjęcia (zdaniem Jury) najlepiej zobrazują zadanie 

konkursowe. 

3. W skład jury wchodzić będzie po dwóch przedstawicieli firm należących do Koalicji 

Bezpieczni w Pracy. W przypadku braku zgodności oceny wśród przedstawicieli Jury, 

głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Koalicji Bezpieczni w Pracy. 

4. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

I. Kategoria – Prace plastyczne dzieci w wieku od 4-7 lat,  

II. Kategoria – Prace plastyczne dzieci w wieku od 8-12 lat,  

5. Prace konkursowe można przesyłać w terminie od 22 sierpnia do 16 września. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 30 września 2016 r i opublikowane  

w poście na Fanpage’u organizatora oraz na stronie WWW. 

 

§ 5. NAGRODY 

 

1. Nagrodami w Konkursie są Karty Upominkowe o wartości 100 zł każda:  

a) nagrodami w I Kategorii wiekowej są 3 Karty Upominkowe o wartości 100 zł 

każda 

b) nagrodami w II Kategorii wiekowej są 3 Karty Upominkowe o wartości 100 zł 

każda 

2. Łączna liczba nagród w konkursie: 6 (sześć). 

3. Nagrody nie podlegają wymianie lub zamianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. 

Laureat nagrody nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 

4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w czasie trwania Konkursu na inne, 

bez podawania przyczyn dokonywanych zmian jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana ta 

nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

6. Laureat nagrody zobowiązany jest w terminie 5 (pięciu) dni od otrzymania wiadomości 

zwrotnej na adres mailowy, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe,  

o uzyskaniu prawa do nagrody do odpowiedzi na nią, zgodnie ze wskazówkami w niej 

zawartymi, w szczególności podania danych niezbędnych do wydania nagrody. W 

przypadku niedochowania terminu lub podania nieprawdziwych danych. Organizator 

skontaktuje się ze Zgłaszającym do Konkursu ponownie. W przypadku bezskutecznego 

kontaktu albo przekazania danych niepełnych albo nieprawdziwych świadczenie uważa 



się za niemożliwe, a Zgłaszający do Konkursu traci prawo do nagrody. 

7. Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane nie później niż w terminie 7 

(siedmiu) dni od daty otrzymania przez Organizatora od Zgłaszającego informacji,  

o których mowa w ust. 6.  

8. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od nagród wygranych  

w Konkursie, zostanie pobrany przez Organizatora i wpłacony na rachunek właściwego 

organu podatkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia udział  

w Konkursie. 

2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator. 

3. Dane osobowe Zgłaszającego do Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, 

w tym rozpatrzenia reklamacji, przekazania nagrody oraz innych związanych  

z wykonaniem obowiązków Organizatora związanych z prowadzeniem Konkursu. 

4. Zgłaszającemu do Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych 

oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych 

przez Organizatora w związku z Konkursem. 

5. Organizator zapewnia kompleksowe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu  

i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą 

elektroniczną. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie  

z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: UODO, Ustawie  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.  

 

§ 7. REKLAMACJA 

 

1. Reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać mailowo na adres Organizatora.  



2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zwierać informacje umożliwiające Organizatorowi 

rozpatrzenie reklamacji, takie jak: dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-

mail, wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej 

załatwienia. 

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 (czternastu) dni. 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator może wykluczyć Zgłaszającego z udziału w Konkursie, gdy Zgłaszający do 

Konkursu narusza warunki uczestnictwa w Konkursie lub dokonuje czynności 

naruszających powszechnie obowiązujące prawo. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszeń konkursowych, do 

własnych celów marketingowych i wizerunkowych. W takim przypadku Zgłaszającemu 

nie przysługuje prawo zażądania zapłaty za powyższe wykorzystanie. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Fanpage’u. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy prawa 

powszechnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych. 

5. Postanowienia Regulaminu mogą być wykonywane przez Organizatora za pomocą osób 

trzecich. To samo dotyczy obowiązków Organizatora.  


