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REGULAMIN konkursu „Zaprojektuj swój wymarzony i ekologiczny dom” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.1. Konkurs pt. „Zaprojektuj swój wymarzony i ekologiczny dom”, zwany dalej Konkursem, jest 

organizowany przez Zakład Produkcji Kruszyw, Krasickiego 9, 83-140 Gniew. 

§ 2. Cele konkursu 

2.1. Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w budownictwie jednorodzinnym. 

2.2. Celem Konkursu jest ponadto zachęcanie uczniów do kreatywności, oryginalnych rozwiązań oraz  rozwijania 

umiejętności plastycznych.  

§ 3. Adresaci 

3.1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy 

Gniew. 

3.2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie indywidualnie. Prace nie mogą być wykonane 

w grupie.  

3.3. Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach wiekowych: 

 szkoła podstawowa (I – III klasy), 

 szkoła podstawowa (IV – VIII klasy). 

§ 4. Zasady konkursu 

4.1. Prace konkursowe – projekty można składać w formie plastycznej (rysunki, obrazy, wyklejanki, wycinanki 

lub kolaże dowolną techniką) lub w formie elektronicznej (obowiązkowy wydruk projektu) autorsko wykonanej 

przez uczestnika Konkursu. 

4.2. Prace powinny zostać stworzone w formacie A3 pozwalającym na przekazanie ich Organizatorowi 

w wyznaczonym terminie. 

4.3. Tematyka prac konkursowych powinna przedstawiać dom marzeń zaprojektowany, narysowany lub 

namalowany w nawiązaniu do ekologicznych i nowoczesnych rozwiązań oferowanych również przez Leca i Saint-

Gobain. 

4.4. Szkoły biorące udział w Konkursie wyznaczą Opiekuna, który będzie odpowiedzialny za zebranie 

i przekazanie prac w wyznaczonym terminie Organizatorowi Konkursu.  
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4.5. Prace Opiekun szkoły przekaże do siedziby Zakładu Produkcji Kruszyw, ul. Krasickiego 9, 83-140 

Gniew. Każda praca musi być w sposób czytelny podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą, nazwą 

szkoły i nazwiskiem opiekuna oraz nazwą wybranej pieśni patriotycznej. 

4.6. Przekazane prace konkursowe nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, uderzających w grupy 

etniczne, religijne czy narodowe. Nie może także zawierać treści niedopuszczonych polskim prawem dla widzów 

poniżej 18 roku życia.  

4.7. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową.  

4.8. Nagrodzone prace wybierze Jury konkursowe. W skład Jury wejdą: przedstawiciele Zakładu Produkcji 

Kruszyw. 

4.9. Decyzje Jury będą ostateczne i niepodważalne. W swoich decyzjach Jury będzie całkowicie autonomiczne. 

4.10. Pod uwagę będą brane takie kryteria, jak: oryginalność, kreatywność, wykonanie, zaangażowanie, 

dopasowanie do tematu. 

4.11. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na nieodpłatne rozporządzanie 

i korzystanie przez Organizatora pracami, w ramach promocji Konkursu, w zakresie publicznego 

rozpowszechniania.  

4.12. Organizator z chwilą otrzymania pracy od Opiekuna z danej szkoły zgłoszonej przez uczestnika nabywa 

autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac, w zakresie, w jakim mogą one stanowić przedmiot prawa 

autorskiego.  

4.13. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zgłoszonej pracy do Konkursu w przypadku 

naruszenia któregokolwiek z punktów regulaminu. 

4.14. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.  

§ 5. Terminy 

5.1. Konkurs rozpoczyna się 20 listopada 2019 r. i trwa do 20 lutego 2020 r. 

5.2. Termin nadsyłania prac konkursowych do siedziby Organizatora upływa 21 lutego 2019 r. o godzinie 

15:00.  

5.3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 16 marca 2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany dnia ogłoszenia wyników. 
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§ 6. Nagroda  

6.1. Nagrodami głównymi za uzyskanie pierwszego miejsca w Konkursie w każdej z kategorii wiekowych są 

monitory marki LG. Nagrodami za uzyskanie drugiego i trzeciego miejsca w obu kategoriach wiekowych są tablety 

marki Lenovo. 

6.2. Jury, kierując się pomysłowością i oryginalnym ujęciem tematu, nagrodzi łącznie 6 osób – 3 osoby z 

kategorii „szkoła podstawowa kl. I – III” oraz 3 osoby z kategorii „szkoła podstawowa kl. IV-VIII”. 

§ 7. Odbiór nagród 

7.1. Nagroda zostanie przekazana każdemu zwycięzcy na spotkaniu w szkole podstawowej. Termin wręczenia 

nagród i miejsce zostaną ustalone z Dyrekcją danej szkoły.  

7.2. W przypadku braku możliwości przyjęcia, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody przez Zwycięzcę.  

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe lub okoliczności niezależne od 

Organizatora uniemożliwiające Zwycięzcy skorzystanie z nagrody.  

7.5. Nagroda nie podlega wymianie na inną, ani zamianie na równowartość w gotówce.  

7.6. Po przekazaniu nagrody Zwycięzcy, uprawnienie do skorzystania ze świadczenia wynikającego z przyznanej 

nagrody nie może być przekazane osobie trzeciej. 

7.7. Opiekun prawny Zwycięzcy jest zobowiązany podpisać protokół przyjęcia nagrody. 

7.8. Wartość wygranych, przyznanych w Konkursie organizowanym i emitowanym na powszechnie dostępnej 

stronie internetowej, gdy jednorazowo nie przekracza kwoty 2000 zł jest objęta zwolnieniem wynikającym ze 

znowelizowanego art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

§ 8. Postanowienia końcowe 

8.1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz u dyrekcji szkół podstawowych gminy 

Gniew. 

8.2. Dane osobowe Uczestników i ich opiekunów zgromadzone w związku z Konkursem będą przetwarzane 

wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do treści 

swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest 

Leca Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną 

do niniejszego regulaminu. 
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8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.  

8.4. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. 

Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.  

8.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których 

wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach 

losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).  

8.6. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać telefonicznie – Joanna Wachowska, e-mail: 

joanna.wachowska@kruszywagniew.pl, tel. 58 772-24-21.  
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Miejscowość i data: …………….…………………… 
 
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 
 
Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na: 
 
1. przystąpienie mojej córki/syna ……………………………………………….………………………… do konkursu 

„Zaprojektuj swój wymarzony i ekologiczny dom” realizowanego oraz finansowanego ze środków Zakładu 
Produkcji Kruszyw w Gniewie; jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem 
określającym zasady Konkursu. 
 

Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego): 
 

…………………………………….……………….………… 
 
Nadto, wyrażam zgodę na: 
 
2. przetwarzanie danych osobowych mojej córki/syna w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu 

realizowanego oraz finansowanego ze środków Zakładu Produkcji Kruszyw w Gniewie*: 
 

Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego): 
 

…………………………………….……………….………… 
 

3. przetwarzanie danych osobowych mojej córki/syna w celach marketingowych związanych z Konkursem przez 
Zakład Produkcji Kruszyw w Gniewie polegających m. in. na promocji Konkursu oraz jego organizatora, 
wskazania laureatów Konkursu oraz informacji o nich w mediach, w tym społecznościowych; 
 

Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego): 
 

…………………………………….……………….………… 
 
4. przetwarzanie danych osobowych mojej córki/syna, w postaci jej/jego wizerunku, w celach marketingowych 

związanych z Konkursem przez Zakład Produkcji Kruszyw w Gniewie, polegających m. in. na promocji 
Konkursu oraz jego organizatora, wskazania laureatów Konkursu oraz informacji o nich w mediach, w tym 
społecznościowych; 

Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego): 
 

…………………………………….……………….………… 
 
 

*Udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do udziału Pani/Pana córki/syna w Konkursie. Tak udzieloną 
zgodę może Pani/Pan wycofać w każdym momencie, jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Kim jesteśmy? 
Pani/Pana dane administrowane są przez Leca Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie, ul, Krasickiego 9, 
83-140 Gniew, KRS 0000668601, zwaną dalej Administratorem. 
 
Jak można się z nami skontaktować? 
listownie: ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew 
e-mailem na adres: kontakt@kruszywagniew.pl 
telefonicznie pod nr: 58 772 24 00 
 
Jakie przysługują Pani/Panu prawa? 
1. dostępu do danych, 
2. ich poprawiania, 
3. żądania ich usunięcia, 
4. ograniczenia ich przetwarzania, 
5. ich przenoszenia, 
6. wniesienia sprzeciwu. 
 
Co zrobić, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi? 
Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
Po co nam Pani/Pana dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 
Dane będą przetwarzane w celu polegającym na: 
 potwierdzenia udziału w Konkursie Pani/Pana córki/syna, przetwarzania danych osobowych córki/syna przez 

Administratora, odbioru uzyskanej nagrody, a także w celach marketingowych polegających na promocji 
Administratora oraz samego wydarzenia jakim jest organizacja Konkursu, rozpowszechniania wizerunku 
laureatów w mediach, w tym społecznościowych – przez czas niezbędny dla organizacji Konkursu, a także 
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednak nie dłużej niż do chwili zgłoszenia przez 
Panią/Pana sprzeciwu w związku z prowadzoną działalnością marketingową lub do czasu wycofania 
udzielonej zgody. 

 wykonaniu obowiązków związanych z organizacją i realizacją Konkursu, w szczególności rozliczeń 
finansowych i podatkowych oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu – przez czas niezbędny do wypełnienia 
wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jednakże nie dłużej niż do czasu upływu 
okresów przedawnienia wszelkich zobowiązań mogących wyniknąć z organizacji Konkursu. 

 
Czy musi nam Pani/Pan podawać swoje dane? 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe uczestnictwo Pani/Pana córki/syna 
w Konkursie, przetwarzanie danych osobowych córki/syna oraz odbiór przyznanej nagrody. 
 
Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane? 
 art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 związku 
wyrażeniem zgody na przystąpienie do udziału w Konkursie Pani/Pana córki/syna, a także w zakresie, w 



 

7 
 
 

jakim przetwarzamy dane osobowe, w tym wizerunek Pani/Pana córki/syna na podstawie udzielonej przez 
Panią/Pana zgody, 

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania przez 
Administratora obowiązków prawnych, w szczególności związanych z rozliczeniami finansowymi 
i podatkowymi, 

 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes, którym jest prowadzenie marketingu polegającego 
na organizacji i reklamowaniu Konkursu, mającego na celu także promocję marki Administratora, naszych 
produktów i usług, prowadzenie działań wizerunkowych oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz 
wręczenie przyznanych nagród. 
 

Komu przekażemy Pani/Pana dane? 
1. spółkom należącym do grupy kapitałowej Saint-Gobain, 
2. podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa, 
3. podmiotom prowadzący usługi w zakresie księgowości, 
4. dostawcom narzędzi IT niezbędnych w procesie, 
5. dostawcom hostingu, 
6. szkole, współpracującej przy organizacji Konkursu. 
 
Czy dane będą transferowane poza EOG? 
Z uwagi na to, że Administrator posiadają powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które 
mają swoje siedziby również poza Europą, Pani/Pana dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w 
tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do 
krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych 
osobowych. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane np. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji 
Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). 
Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do 
właściwego zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w 
szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej. 
 
Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji? 
Nie będziemy stosować w stosunku do Pani/Pana mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 
Czy po przekazaniu nam danych może Pani/Pan wyrazić sprzeciw przeciwko ich przetwarzaniu? 
Tak. Może Pani/Pan to zrobić w sytuacji, kiedy dane przetwarzamy:  
1. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia 
Pani/Pana szczególną sytuacją. 

 


