
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Wypłyń na szerokie wody z S plastic” 

 
§ 1  

Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu jest S plastic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Studzienicach, ul. Jaskółek 16, 43 – 215 Studzienice, KRS: 0000017160.  

2. Strona internetowa Organizatora: http://splastic.pl/ 

3. W sprawie konkursu można kontaktować się z organizatorem e-mailowo: 

info@splastic.pl  

§ 2 

Założenia organizacyjne 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 10 lat włącznie.  

Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 grupach wiekowych:  

- 1 grupa dzieci: do 6 lat włącznie,  

- 2 grupa dzieci: 7 – 10 lat włącznie. 

2. Zadaniem uczestników konkursu będzie pokolorowanie, pomalowanie, wyklejenie 

lub wykonanie w innej formie plastycznej wypełnienia kolorowanki udostępnionej 

przez Organizatora na stronie: http://splastic.pl/   

na stronie fanpage na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/SplasticStudzienice/ 

oraz LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/s-plastic  

- zwana dalej „pracą konkursową”.  

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, 

samodzielnie wykonaną pracę.  

§ 3 

Warunki udziału w konkursie 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

2. Zgłoszenia do udziału w konkursie wraz z załączoną pracą konkursową, przesłaną w 

formie skanu lub zdjęcia, powinien dokonać w imieniu uczestnika jego przedstawiciel 

ustawowy lub opiekun prawny.  

3. Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres e-mail: info@splastic.pl  

4. Praca konkursowa może zostać przesłana w formie skanu lub zdjęcia w formatach pdf 

lub jpg lub innych podobnych, które Organizator będzie mógł odtworzyć.  

5. W zgłoszeniu przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny powinien zawrzeć 

następujące oświadczenie:  

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz zawartą w 

Regulaminie Konkursu informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez 

Organizatora na potrzeby Konkursu. Przyjąłem do wiadomości, że przekazanie przeze 

mnie danych, swoich i mojego dziecka, jest dobrowolne i stanowi warunek uczestnictwa 

mojego dziecka w Konkursie. Jednocześnie wyrażam, w imieniu mojego dziecka, zgodę 

na korzystanie przez Organizatora z przesłanej pracy konkursowej, za darmo i przez 

czas nieokreślony, w zakresie: 1) rozpowszechnienia utworu na stronie internetowej 



Organizatora splastic.pl, na stronie fanpage na Facebooku: https://pl-

pl.facebook.com/SplasticStudzienice/ oraz LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/company/s-plastic 2) utrwalania i zwielokrotnienia utworu, 

w tym techniką drukarską.  

6. Zgłoszenia dokonane bez powyższego oświadczenia będą usuwane, a załączone 

do zgłoszenia prace nie zostaną włączone do konkursu.  

7. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 

2020 r. godz. 20:00. W przypadku przesłania pracy po upływie terminu nie będzie ona 

podlegała ocenie.  

8. Prace nie spełniając założeń organizacyjnych i wymagań nie będą podlegały ocenie 

konkursowej. 

9. W przypadku zaistnienia sytuacji nieobjętych Regulaminem rozstrzygać będzie 

Organizator Konkursu. 

10. Organizator nie odsyła prac konkursowych. Na żądanie Uczestnika praca może zostać 

zniszczona.  

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zdecyduje powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa. 

2. Komisja Konkursowa przy ocenie prac konkursowych weźmie pod uwagę m.in. jakość 

wykonania, pomysłowość oraz walory estetyczne pracy.  

3. Decyzje Komisji Konkursowej będą jawne, ostateczne i nieodwoływalne.  
 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Lista zwycięzców Konkursu opublikowana zostanie na stronie internetowej 

Organizatora Konkursu oraz na portalu facebook.pl  

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 27 kwietnia 2020 r.  

 

§ 6 

Nagrody 

 

1. Nagrodami w Konkursie są 3 jednogodzinne rejsy dla zwycięzców z każdej z grup wraz 

z rodzinami/przyjaciółmi (maksymalna ilość osób: 5 osób włącznie ze zwycięzcami 

konkursu). Sternika zapewnia Organizator. 

 

- grupa wiekowa do 6 lat 
1. Rejs łodzią motorową SRB -60  
2. Rejs łodzią motorową AQUAPARX 
3. Rejs jachtem żaglowym  
 

- grupa wiekowa 7 - 10 lat 
1. Rejs łodzią motorową SRB -60  
2. Rejs łodzią motorową AQUAPARX 
3. Rejs jachtem żaglowym  



2. Rejsy odbędą się na akwenach, wybranych przez Organizatora Konkursu, 

zlokalizowanych w obrębie do 30 km od Pszczyny. 

3. Termin wybranego rejsu, zostanie ustalony ze zwycięzcami Konkursu przez 

Organizatora w drodze odrębnych ustaleń.  

4. Organizator Konkursu zastrzega możliwość odwołania rejsu i przełożenia go na inny 

termin w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.  

 

§ 7 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Organizator, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – 

RODO – informuje, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: S plastic Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Studzienicach (43-215) nr tel.: 32 449-00-00, adres e-mail: 

sekretariat@splastic.pl  

2. Państwa dane osobowe, a w tym dane Państwa dzieci przetwarzane będą w celu 

przyjęcia zgłoszenia na udział w konkursie, rozpatrzenia konkursu i w przypadku 

wygranej, spełnienia świadczenia określonego jako nagroda – na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a i b RODO.  

3. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w 

zakresie m.in.: obsługi prawnej, obsługi informatycznej, obsługi kadrowo-księgowej. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

1) trwania konkursu lub wycofania się Państwa z konkursu (cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych); 

2) obowiązywania zgody na korzystanie  z pracy konkursowej przez Administratora; 

3) przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych, a w sytuacji sporu prawnego 

do czasu przedawnienia się roszczeń Administratora.  

5. Posiadają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie 

Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w 

celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem 

instytucji państwowych.  

6. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa).  

7. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym do udziału Państwa 

dziecka w Konkursie.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator Konkursu zastrzega prawo do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu. 


