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REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PSZCZELARSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO  

W GLEDZIANÓWKU 

 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Organizatorami konkursu na opracowanie logo są: Ochotnicza Straż Pożarna w Gledzianówku, Gminny 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witoni oraz Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej. 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu graficznego (logo) dla Pszczelarskiego Centrum 

Edukacyjnego w Gledzianówku oraz popularyzowanie wiedzy na temat pszczelarstwa oraz roli pszczół 

w życiu człowieka. 

§ 3 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Witonia. 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu symbolu graficznego – logo,  promującego Pszczelarskie 

Centrum Edukacyjne w Gledzianówku. 

2. Uczestnik może zgłosić jeden projekt graficzny (logo) w konkursie. 

3. Organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych. Każda praca ma być pracą indywidualną. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

5. Wymogi techniczne pracy: 

• Projekt logo może być wykonany dowolną techniką plastyczną na papierze w formacie A4 lub przy 

użyciu technik komputerowych. 

• Logo winno być czytelne, wzbudzać pozytywne emocje, kojarzyć się z pszczelarstwem. W logo 

powinien być wkomponowany napis „Pszczelarskie Centrum Edukacyjne w Gledzianówku”. 

• Prace zawierające projekt graficzny logo oraz formularz zgłoszeniowy i zgody należy składać  

do p. Magdaleny Kluski (GOKSiR w Witonia, ul. Szkolna 4, 99-335 Witonia lub wysłać je na adres  

e-mail: goksir17@wp.pl z dopiskiem ”Logo –  konkurs”. 

6. Jeżeli autorem pracy konkursowej jest osoba niepełnoletnia, podpisane oświadczenie 

rodzica/prawnego opiekuna lub jego skan (załącznik nr 2) należy złożyć wraz ze zgłoszeniem,  

o którym mowa w pkt. 5. 

7. Pracę konkursową wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. 5 i 6, należy złożyć lub przesłać do 

dn. 6 sierpnia 2022 roku. 

 

§ 5 

Przebieg konkursu 

1. Prace konkursowe przesłane lub złożone w terminie, o którym mowa w § 4 pkt. 7 podlegać będą ocenie 

formalnej. 

2. Podczas oceny formalnej, o której mowa w pkt. 1, oceniana będzie zgodność przesłanej pracy z tematem 

konkursu oraz wymogami zawartymi w § 4 pkt. 1 - 6 niniejszego regulaminu. 

3. Oceny formalnej dokonuje Komisja powołana przez Organizatorów. 

4. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny. 

5. Spośród prac spełniających kryteria, o których mowa w pkt. 2, powołana przez Organizatorów, Komisja 

Konkursowa wybierze 1 pracę zwycięską. 

6. Komisja oceniać będzie: stopień zgodności pracy z tematem i celem konkursu, kreatywność  

i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, formę estetyczną pracy oraz jej wartość edukacyjną 

(uwzględniając wiek autora pracy). 

7. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne (od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie). 
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§ 6 

Nagrody 

1. Uczestnicy zostaną zaproszeni na spotkanie do Pszczelarskiego Centrum Edukacyjnego  

w Gledzianówku podczas którego nastąpi uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie  dyplomów  

i nagrody głównej. 

2. Zwycięska prace zawierające logo Pszczelarskiego Centrum Edukacyjnego w Gledzianówku: 

• zostaną wykorzystane w do celów promocyjnych, reklamowych i korespondencyjnych, 

Pszczelarskiego Centrum Edukacyjnego w Gledzianówku,  

• zostaną udostępnione na stronach internetowych Organizatorów, profilach Organizatorów  

na facebook’u oraz inny mediach społecznoćciowych z których będą korzystać Organizatorzy.  

• zostaną wyeksponowane na terenie Pszczelarskiego Centrum Edukacyjnego w Gledzianówku. 

3. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatorów. 

4. Nagrody zostaną ufundowane przez Organizatorów. 

§ 7 

Prawa autorskie. Prawa osób trzecich 

1. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

postanowień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana praca konkursowa, zwana dalej „Utworem", została 

przez niego wykonana osobiście, nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują mu do niej 

wyłączne, pełne i nieograniczone prawa autorskie, w tym zarówno prawa majątkowe, jak i osobiste,  

a także, że może nimi swobodnie rozporządzać. 

3. Z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w § 4 pkt. 5-6, Uczestnik konkursu 

przenosi na współorganizatora Konkursu – Ochotniczą Straż Pożarną w Gledzianówku, prawa 

autorskie do przesłanego Utworu na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności tych 

wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

• w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony we wcześniejszym podpunkcie - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  

a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Uczestnik konkursu przenosi na współorganizatora Konkursu – Ochotniczą Straż Pożarną  

w Gledzianówku  prawa do ingerowania w strukturę Utworu, adaptacji, dokonywania opracowań, 

tłumaczeń i utworów zależnych. Jedynie po stronie Organizatorów Konkursu leży prawo do 

publikowania Utworu. Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłany Utwór nie jest obciążony 

żadnymi roszczeniami i prawami osoby trzeciej. 

5. Utwór nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane na nim treści nie mogą 

przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących  

w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

niedopuszczenia do udziału w konkursie Utworów, których treść będzie ich zdaniem sprzeczna  

z celami konkursu. 

6. Uczestnicy zrzekają się jakichkolwiek roszczeń względem Organizatorów, wynikających 

z ewentualnej zmiany przedmiotu nagród konkursowych. 

7. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatorów ich imieniem i nazwiskiem  

w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za dostarczone Utwory,  
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w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie Utworów na stronach internetowych 

Organizatorów, w ich siedzibach oraz w innych przypadkach ich publicznego udostępnienia. 

8. Uczestnicy, w celu udziału w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez nich 

danych osobowych, w celach konkursowych, przez Organizatorów Konkursu. Zgoda ta dotyczy  

w szczególności danych podanych w zgłoszeniu konkursowym. 

9. Uczestnicy zostali poinformowani o prawie wycofania zgody w dowolnym momencie oraz o tym,  

że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

§ 7 

Dane osobowe  

 

1. W Konkursie przetwarzane są dane osobowe:  

1) mieszkańców gminy Witonia  - uczestników Konkursu: dane zwykłe: imię (imiona) i nazwisko, płeć, 

wizerunek zarejestrowany w trakcie wykonywania czynności związanych z Konkursem. 

2) rodziców/opiekunów prawnych małoletnich uczestników Konkursu: imię i nazwisko, dane kontaktowe, 

3) osób upoważnianych do prac w ramach komisji konkursowej: imię i nazwisko, dane kontaktowe. 

2. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w Konkursie są: 

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witoni, który wykonuje zadania określone   

w niniejszym Regulaminie, a w szczególności: 

1) decyduje o ogólnych celach i zasadach przetwarzania danych osobowych; 

2) zatwierdza regulamin; 

3) powołuje komisję konkursową z pośród wskazanych Organizatorów Konkursu; 

4) przygotowuje wzory dokumentacji dotyczących przetwarzania danych osobowych; 

5) nadaje upoważnienia osobom dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych oraz odbiera 

oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych; 

6) zbiera dane osobowe od uczestników konkursu, rodziców/prawnych opiekunów oraz członków 

komisji; 

7) realizuje prawa uczestników konkursu, o których mowa w art. 7 ust. 3, art. 15-18 RODO; 

8) pełni nadzór nad organizacją i przebiegiem Konkursu; 

9) prowadzi dokumentację związaną z realizacją zadań wyżej określonych; 

10) współadministruje wszystkimi danymi osobowymi przetwarzanymi w Konkursie. 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Gledzianówku, która wykonuje zadania określone w niniejszym 

Regulaminie, a w szczególności: 

1) koordynuje i nadzoruje przebieg konkursu; 

2) wystawia dyplomy; 

3) przekazuje uczestnikom konkursu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, o których 

mowa w art. 13 RODO - klauzula informacyjna zachowuje swoją aktualność w odniesieniu do całego 

Konkursu; 

4) nadaje upoważnienia osobom dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych oraz odbiera 

oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych; 

5) prowadzi dokumentację związaną z realizacją zadań wyżej określonych) 

6) współadministruje wszystkimi danymi przetwarzanymi w Konkursie. 

- Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej, które wykonuje zadania określone w niniejszym 

Regulaminie, a w szczególności: 

1) koordynuje i nadzoruje przebieg konkursu; 

2) przekazuje uczestnikom konkursu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, o których 

mowa w art. 13 RODO - klauzula informacyjna zachowuje swoją aktualność w odniesieniu do całego 

Konkursu; 
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3) nadaje upoważnienia osobom dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych oraz odbiera 

oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych; 

4) prowadzi dokumentację związaną z realizacją zadań wyżej określonych; 

5) współadministruje wszystkimi danymi przetwarzanymi w Konkursie. 

 

3. Współadministratorzy ustalają, że w zakresie wywiązywania się przez Współadministratorów  

z obowiązków w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania 

do organu nadzorczego, a także informowania osoby, której dane dotyczą, właściwy będzie 

Współadministrator, który stwierdził naruszenie.  

4. W przypadku, gdy naruszenie zostanie stwierdzone przez wszystkich Współadministratorów (np. gdy 

zostało zgłoszone wszystkim Współadministratorom), to właściwy do wykonania obowiązków 

określonych w art. 33 - 34 RODO będzie ten Współadministrator, z którego działania bądź 

zaniechania naruszenie wynikło.  

5. Niezależnie od powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą  

w zakresie spełniania obowiązków określonych w art. 32 -36 RODO. W tym celu Współadministrator 

zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pozostałych Współadministratorów o każdym 

stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych, podjętych w związku z naruszeniem krokach, 

treści zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu w związku z naruszeniem oraz udzielić 

pozostałym Współadministratorom wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie. 

§ 8 

Klauzula informacyjna 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu 

określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane 

z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

1. Administratorem Pani/Pana lub  dziecka danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  

i Rekreacji w Witoni. Dane teleadresowe: ul. Szkolna 13, 99-335 Witonia, 99-335 Witonia, email: 

goksir17@wp.pl, tel. 608-385-240. 

2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna  

w Gledzianówku, Gledzianówek 13, 99-335 Witonia, tel. 607 318 264 lub droga elektroniczna pod 

adresem e-mail: osp.gledzianowek@gmail.com, oraz  

Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej, ul. Szkolna 4b, 99-335 Witonia, Tel.519 117 731, 

email:  rkp-leczyca@wzp-lodz.nazwa.pl. 

3. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w GOKSiR w Witoni  służy następujący adres email: 

iod@gminawitonia.pl. 

4. Pani/ Pana dane oosobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu na 

logo Pszczelarskiego Centrum Edukacyjnego w Gledzianówku; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO w związku z regulaminem konkursu. 

5. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie  

z właściwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, oraz określonym w Regulaminie 

konkursu oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów z współadministratorami w zakresie 

utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych 

osobowych. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny  

do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w 

przepisach o archiwizacji, chyba, że co innego wynika z przepisów szczególnych. 

mailto:goksir17@wp.pl
mailto:osp.gledzianowek@gmail.com
mailto:rkp-leczyca@wzp-lodz.nazwa.pl
mailto:iod@gminawitonia.pl
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8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem 

ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 

• dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); 

• sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); 

• usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 

• ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 

• przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); 

• prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny 

Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych 

innych niż wynikające z przepisów prawa oraz usunięcie ucznia z konkursu. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez współadministratora danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie Pani/Pana danych osobowych zwykłych jest dobrowolne niemniej bez ich podania nie będzie 

możliwy udział w Konkursie.  

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

procesie profilowania. 

§ 9 

Dodatkowe informacje 

1. Organizatorzy ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

2. Sytuacje nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatorów. 

3. Wszystkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: goksir17@wp.pl. 

  

mailto:goksir17@wp.pl


6 

 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Imię i nazwisko uczestnika ...................................................................................  

Płeć ........................................................................................................................  

Wiek ......................................................................................................................  

Adres email Uczestnika lub rodzica/opiekuna…………………………………... 

Numer telefonu Uczestnika lub rodzica/opiekuna……………………………….. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na przechowywanie  

i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO  

oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.),  

w celach związanych z Konkursem oraz na nieodpłatne wykorzystywanie pracy przez Organizatorów 

Konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych. 

 

Miejscowość, dnia……………………………………. 

 

Podpis uczestnika ................................................................... 
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Załącznik nr 2 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE (MAŁOLETNIEGO UCZRSTNIKA) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………. 

  (imię i nazwisko dziecka) 

 

w Konkursie na logo Pszczelarskiego Centrum Edukacyjnego w Gledzianówku dla 

mieszkańców Gminy Witonia promujące pszczelarstwo oraz rolę pszczół w życiu 

człowieka oraz akceptuję postanowienia regulaminu konkursu. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na 

przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), w celach związanych z Konkursem oraz na nieodpłatne 

wykorzystywanie pracy przez Organizatorów Konkursu w celach informacyjnych 

i promocyjnych. 

 

Miejscowość, dnia……………………………………. 

 

…………………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 


