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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„MOJE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE” (dalej: „Konkursu”) 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Celem Konkursu jest rozwijanie wyobraźni dzieci, fantazji twórczej oraz zdolności plastycznych, 

jak również pogłębienie znajomości wiary ewangelickiej. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe z siedzibą w 

Warszawie (dalej jako: „Fundacja”), ul. Jana Rosoła 10, 02-786 Warszawa, wpisana do KRS pod nr 

0000313121, REGON: 141567476, NIP: 5213508386, e-mail: biuro@eto.org.pl. 

3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w 

Konkursie wskazane w treści Regulaminu (dalej: Uczestnicy). 

4. Uczestnik może brać udział w Konkursie wyłącznie na podstawie zgody rodzica lub opiekuna 

prawnego (dalej: „Opiekuna”) na jego udział w Konkursie w zakresie niezbędnym dla potrzeb 

Konkursu oraz innych wymaganych w Konkursie upoważnień, oświadczeń lub zezwoleń.  

5. Regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania 

przez Uczestników. 

6. Regulamin jest udostępniony w siedzibie Fundacji. Ponadto Regulamin jest dostępny na stronie 

internetowej pod adresem www.eto.org.pl. 

 

§ 2 Zasady udziału w Konkursie 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące 

warunki: 

a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) w dniu zgłoszenia się do Konkursu ma skończone co najmniej 4 lata i nie przekroczyła 16 

roku życia, 

c) uzyskała pisemną zgodę Opiekuna na udział w Konkursie, o następującej treści: „Wyrażam 

zgodę na udział mojego dziecka w charakterze uczestnika w konkursie pt. „Moje życzenia 

świąteczne”, organizowanym przez Fundację Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe, co 

zgodnie z Regulaminem Konkursu łączy się z koniecznością przetwarzania danych 

osobowych moich i dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 

udostępnienia informacji o wynikach konkursu na zasadach określonych w Regulaminie 

Konkursu. Klauzula zgody stanowi element Karty Zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik 

nr 1 do Regulaminu; 

d) wykonała samodzielnie zadanie konkursowe opisane w ust. 3. 

3. Każdy Uczestnik wykonuje samodzielnie jedną pracę plastyczną w dowolnej technice na temat: 

„Moje życzenia świąteczne”. Fundacja prosi o wykonywanie prac plastycznych jak najbardziej 

płaskich, co ułatwi skanowanie prac plastycznych. 

4. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie prace plastyczne dotąd niepublikowane oraz 

nienagradzane w innych konkursach.  

5. Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, 

dostępną na stronie internetowej www.eto.org.pl. 
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6. Brak poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia spowoduje nieprzyjęcie pracy plastycznej do 

Konkursu. 

7. Karta Zgłoszenia powinna być umieszczona w jednej kopercie z pracą plastyczną.  

 

§ 3 Miejsce i termin nadsyłania prac plastycznych 

1. Prace plastyczne należy wysłać lub złożyć wraz z Kartą Zgłoszenia pod jeden z wybranych 

adresów: 

a) siedziba Fundacji ETO i jej placówek oświatowych, tj. Przedszkola Szkrabki i Szkoły 

Podstawowej im. Samuela Bogumiła Lindego, ul. J. Rosoła 10, 02-786 Warszawa 

b) siedziba parafii Świętej Trójcy, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, zbierającej prace 

plastyczne w imieniu i na rzecz Fundacji;  

c) siedziba parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zbierającej 

prace plastyczne w imieniu i na rzecz Fundacji; 

z dopiskiem „Konkurs ETO”. 

2. Nadesłane prace plastyczne zniszczone lub uszkodzone w wyniku niewłaściwego opakowania, 

nadesłane po terminie wskazanym w ust. 4 lub z innych przyczyn niezgodne z Regulaminem nie 

będą oceniane. 

3. Nadesłane egzemplarze prac plastycznych nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność 

Organizatora.  

4. Termin składania prac plastycznych upływa z dniem 14 listopada 2022 r. do godziny 12:00 

(decyduje data stempla pocztowego). 

§ 4 Wyniki Konkursu 

1. O wyłonieniu laureata Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja, w skład której 

wchodzą członkowie Rady oraz Zarządu Fundacji. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16 listopada 2022 roku. 

3. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac plastycznych Komisja wybierze jedną o największym 

walorze artystycznym oraz edukacyjnym. Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy 

większością głosów, każdy członek Komisji ma jeden głos.  

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji (imię i nazwisko 

autora, wiek oraz skan zwycięskiej pracy plastycznej). Jednocześnie Opiekun laureata zostanie 

powiadomiony telefonicznie lub pisemnie o przyznaniu nagrody oraz o miejscu i terminie jej 

odbioru. Zawiadomienie o wyniku Konkursu zostanie skierowane na adres Opiekuna wskazany 

w Karcie Zgłoszenia. 

5. W Konkursie zostanie przyznana nagroda dla laureata. 

6. Nagrodą jest nagroda rzeczowa o wartości do 200 zł oraz paczka świąteczna. Przedmiot nagrody 

zostanie ustalony przez Fundacje w porozumieniu z Opiekunem laureata.  

§ 5 Sposób wykorzystania prac plastycznych przez Fundację 

1. Fundacja zastrzega sobie: 

a) prawo do publikowania i reprodukowania nadesłanych prac plastycznych oraz publicznego ich 

wystawiania bez wypłacania honorarium autorskiego, 

b) prawo do wyboru spośród nadesłanych prac plastycznych, tych które zostaną przedrukowane 

w formie kart świątecznych (autorzy tak wybranych prac otrzymają egzemplarze kart 

świątecznych), 
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c) prawo do sprzedaży wyżej wymienionych kart świątecznych (dochód ze sprzedaży 

reprodukowanych kart świątecznych zostanie przeznaczony na cele charytatywne), 

wyłącznie w przypadku udzielenia przez Opiekuna licencji na zasadach określonych w ust. 3-4 

poniżej. 

2. Opiekun oświadcza, że Uczestnikowi przysługują pełne prawa do nadesłanych prac plastycznych, w 

szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych, oraz że prawa te nie są ograniczone w żaden 

sposób, zaś Opiekun w imieniu Uczestnika uprawniony do rozporządzania tymi prawami w zakresie 

wskazanym w Regulaminie. 

3. Opiekun udziela Fundacji nieodpłatnej licencji na korzystanie z nadesłanych prac plastycznych 

Uczestnika, bez ograniczeń terytorialnych, na czas oznaczony 5 lat, a po tym czasie przez czas 

nieoznaczony, przy czym okres jej wypowiedzenia wynosi 1 rok, ze skutkiem na koniec roku 

kalendarzowego. Licencja zostaje udzielona na wykorzystanie nadesłanych prac plastycznych na 

niżej wskazanych polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac plastycznych - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy prac plastycznych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy prac 

plastycznych; 

c) zapisywanie prac plastycznych techniką cyfrową, 

d) dostosowanie prac plastycznych do formatu urządzeń mobilnych, a także w inny sposób, 

niezbędny dla udostępniania prac plastycznych w sieciach komputerowych i 

multimedialnych, w zakresie korzystania z prac plastycznych oraz kompilacji prac 

plastycznych z innymi utworami,  

e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, sieci 

multimedialnych. 

4. Opiekun wyraża zgodę na wprowadzanie przez Fundację zmian lub modyfikacji uzasadnionych 

potrzebą opracowania prac plastycznych, w szczególności w postaci kart świątecznych nadających 

się do sprzedaży, w tym do opatrzenia egzemplarzy prac plastycznych nazwą Fundacji, 

informacjami lub życzeniami okolicznościowymi według wyboru Fundacji. 

5. Opiekun udziela licencji, zgód i oświadczeń, o których mowa w ust. 2-4 na Karcie Zgłoszenia, której 

wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Udzielenie licencji, zgód i oświadczeń, o których mowa 

w ust. 2-4 jest dobrowolne, jednak ich nieudzielenie uniemożliwi udział w Konkursie. 

6. Fundacja zobowiązuje się korzystać z prac plastycznych Uczestnika w zakresie udzielonej licencji z 

poszanowaniem autorskich praw osobistych Uczestnika, w szczególności przez oznaczanie 

autorstwa Uczestnika na egzemplarzach prac plastycznych. 

 

§6 Przetwarzanie danych osobowych w związku z Konkursem 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Opiekunów w zakresie podanym 

w Karcie Zgłoszenia do Konkursu jest Fundacja.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 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 (dalej: RODO) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
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Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, kontaktu z Opiekunem, jak również przyznania nagrody, 

wyprodukowania i rozpowszechniania kart świątecznych, o których mowa § 5 ust. 3 (karty 

świąteczne są opatrzone imieniem i nazwiskiem Uczestnika jako autora pracy plastycznej). 

3. Fundacja może przetwarzać dane osobowe Uczestników lub Opiekunów również w celu wykonania 

nałożonego na nią obowiązku prawnego np. w zakresie rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c) RODO. 

4. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane również w celu promocji i rozpowszechniania 

wyników Konkursu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO. 

5. Fundacja może przetwarzać dane osobowe Uczestników i Opiekunów w celu ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych 

będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez 

nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

6. Fundacja może przetwarzać dane osobowe Opiekuna w celach każdorazowo wskazanych w 

oświadczeniach złożonych w Karcie Zgłoszenia na podstawie zgody Opiekuna na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji, organizacji, przeprowadzenia 

i rozliczenia Konkursu, a także ogłoszenia wyników Konkursu, a w przypadku Uczestników, których 

prace plastyczne służyły wyprodukowaniu kart świątecznych, o których mowa w § 5 przez okres 

dystrybucji tych kart. Dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji 

będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.  

8. Podanie danych osobowych Uczestnika i jego Opiekuna w zakresie wskazanym w Karcie Zgłoszenia, 

której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

uniemożliwi udział w Konkursie. 

9. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych Regulaminem, w szczególności podmiotom zapewniającym działanie, utrzymanie i 

serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez Fundację, podmiotom świadczącym usługi 

księgowe, promocyjne, wydawnicze, drukarskie, usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentów, 

oraz parafiom, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. 

10. Dane osobowe Uczestnika lub Opiekuna nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu. Dane osobowe Uczestnika lub Opiekuna nie będą przekazywane 

poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej.  

11. W granicach przepisów prawa osobom, których dane są przetwarzane przez Fundację przysługuje 

prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych. 

12. W przypadku przetwarzania przez Fundację danych osobowych na podstawie zgody, osobie, która 

wyraziła taką zgodę, przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

13. W przypadku przetwarzania przez Fundację danych osobowych w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Fundacji, osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Fundację 

przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania ich danych osobowych w tych 

celach.  

14. Powyższe prawa można realizować kontaktując się w dowolnej formie z Fundacją. 
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15. Opiekunom (w imieniu własnym lub Uczestnika) przysługuje również prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w 

przypadku uznania, że Fundacja przetwarzając dane osobowe ich lub uczestnika narusza przepisy 

RODO. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Wzór Karty Zgłoszenia 

 

KARTA ZGŁOSZENIADO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„MOJE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE” 

Dane autora (dziecka) 

Imię i nazwisko:   .......................................................... …………………………………….. 

Wiek:   ..........................................................  

Dane opiekuna prawnego 

Imię i nazwisko:   ..........................................................  

Telefon:   ..........................................................  

Adres: ……………………………………………………………………………. 

Adres mailowy:    ……………………………………………………..……. 

 

1. Wyrażam zgodę na udział dziecka w charakterze uczestnika w konkursie pt. „Moje życzenia 

świąteczne”, organizowanym przez Fundację Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe, co zgodnie z 

Regulaminem Konkursu łączy się z koniecznością przetwarzania danych osobowych moich i dziecka w 

celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu na 

zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. 

 

data i podpis opiekuna prawnego 

 

2. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z informacjami zawartymi w regulaminie konkursu i akceptuję 

wszystkie warunki tam zawarte.  

 

data i podpis opiekuna prawnego 

 

3. Oświadczam, ze dziecku przysługują pełne prawa do nadesłanych prac plastycznych, w szczególności 

w zakresie autorskich praw majątkowych, oraz że prawa te nie są ograniczone w żaden sposób oraz, że 

jestem uprawniony do rozporządzania tymi prawami w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

Udzielam Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe nieodpłatnej licencji na korzystanie z 

nadesłanych prac plastycznych dziecka, bez ograniczeń terytorialnych, na czas oznaczony 5 lat, a po 

tym czasie przez czas nieoznaczony, przy czym okres jej wypowiedzenia wynosi 1 rok, ze skutkiem na 
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koniec roku kalendarzowego. Licencja zostaje udzielona na wykorzystanie nadesłanych prac 

plastycznych na niżej wskazanych polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac plastycznych - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy prac plastycznych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy prac plastycznych; 

c) zapisywanie prac plastycznych techniką cyfrową, 

d) dostosowanie prac plastycznych do formatu urządzeń mobilnych, a także w inny sposób, 

niezbędny dla udostępniania prac plastycznych w sieciach komputerowych i multimedialnych, w 

zakresie korzystania z prac plastycznych oraz kompilacji prac plastycznych z innymi utworami,  

e) publiczne udostępnianie prac plastycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, sieci 

multimedialnych. 

Wyrażam zgodę na wprowadzanie przez Fundację zmian lub modyfikacji uzasadnionych potrzebą 

opracowania prac plastycznych, w szczególności w postaci kart świątecznych nadających się do 

sprzedaży, w tym do opatrzenia egzemplarzy prac plastycznych nazwą Fundacji, informacjami lub 

życzeniami okolicznościowymi według wyboru Fundacji. 

 

data i podpis opiekuna prawnego 

 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ewangelickie 

Towarzystwo Oświatowe w celach informacyjnych oraz marketingowych, w tym w szczególności w 

celu przesyłania mi na wskazany wyżej adres e-mail informacji dotyczących prowadzonej przez 

Fundację działalności statutowej, w tym dotyczących przedszkola i szkoły, a także informacji 

o planowanych imprezach, spotkaniach, prelekcjach, konkursach. 

 

data i podpis opiekuna prawnego 

 

UWAGA: złożenie oświadczeń, zgód, licencji nr 1-5 jest dobrowolne, jednak ich niezłożenie uniemożliwi udział 

w Konkursie 

 


