
 

   

Regulamin Konkursu Plastycznego 

na kartkę bożonarodzeniową 

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs plastyczny na kartkę 

bożonarodzeniową. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej pracy, która zostanie opublikowana na stronie internetowej i w 

mediach społecznościowych Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. 

3. Konkurs trwa od 15 listopada do 02 grudnia 2022 roku. 

4. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji nt. konkursu są: Edyta Wójcik, tel. 666 031 185, e-mail: 
ewojcik@slaskiezoo.pl, Natalia Szyszko, tel. 666 031 171, e-mail:  nszyszko@slaskiezoo.pl 

II. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego.  

2. Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie, wcześniej nie 

nagradzaną i nie publikowaną. 

3. Do Konkursu dopuszcza się prace wykonane wybraną przez siebie techniką plastyczną, w formacie nie 

mniejszym niż A4 i nie większym niż A3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie Organizatorowi: 

a) pracy konkursowej, 

b) zaklejonej koperty z notą o autorze wypełnioną zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 

5. Praca konkursowa oraz zaklejona koperta z notą o autorze winny być opisane jednakowym godłem słownym. 

Prac zgłaszanych do Konkursu nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem autora; nie wolno także 

przyklejać do nich wypełnionych kart zgłoszeniowych. 

6. W przypadku prac wysyłanych wspólnie przez grupę autorów, każdej z nich winna towarzyszyć oddzielna 

koperta z notą o autorze. 

7. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu/Opiekun prawny. 

 

III. Wyłanianie Laureatów Konkursu 

1. Do wyłonienia laureatów uprawnione jest trzyosobowe Jury. 

2. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury większością głosów do 9 grudnia 2022 roku. 

3. Prace oceniane będą w jednej kategorii wiekowej. 

4. W konkursie przyznane zostaną 3 nagrody główne (I-III miejsce) i maksymalnie 2 wyróżnienia. 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora, 

natomiast o terminie wręczania nagród laureaci powiadomieni zostaną e – mailowo lub telefonicznie.  

7. Nagrodami w Konkursie będą zaproszenia do zoo, zaproszenia do Christmas Garden Chorzów, oraz drobne 

gadżety. 



 

   

8. Najciekawsze, zdaniem Komisji, prace mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora, a 

także w mediach społecznościowych. 

 

IV. Prawo własności i prawo do wykorzystania nadesłanych prac 

1. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością Organizatora, co jest jednoznaczne z przejęciem 

przez niego na wyłączność majątkowych praw autorskich do prac z możliwością ich wykorzystania dla 

własnych potrzeb. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiej pracy, z poszanowaniem 

oryginalnej formy, w celu jej skutecznego wykorzystania. 

3. Prace nienagrodzone i niewyróżnione będzie można odebrać z siedziby Organizatora w ciągu miesiąca 

od daty publikacji wyników Konkursu. Po tym terminie prace ulegną likwidacji. 

V. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Organizator działając na mocy art. 13 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: 

„RODO”, informuje, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Śląski Ogród Zoologiczny, jednostka budżetowa 

Województwa Śląskiego, z siedzibą: 41-501 Chorzów, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7; (ZOO lub 

Jednostka)  

2. Organizator konkursu powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe wyznaczonego IOD: 

adres e-mail: ido@slaskiezoo.pl l; adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Śląsk Ogród Zoologiczny, 

Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 , 41-501 Chorzów. 

      3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) przeprowadzenia Konkursu, którego dotyczy niniejszy regulamin;  

b) ogłoszenia wyników Konkursu;  

c) przechowywania dokumentacji z przeprowadzonego Konkursu zgodnie z obowiązującą instrukcją 

kancelaryjną;  

d) przekazania dokumentacji konkursowej do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego 

usunięcia i zniszczenia); w zakresie: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres 

e-mail;  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu 

przeprowadzenia Konkursu, którego dotyczy niniejszy Regulamin;  

5. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią;  

6. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru   

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach 

powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, 

zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:  
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a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia 

odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,  

b) Państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i 

obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony 

prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,  

c) Zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną 

wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a uczestnik Konkursu ma prawo do uzyskania 

dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail;  

7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie przeprowadzenia 

Konkursu oraz po jego zakończeniu zgodnie z terminami i zasadami określonymi w niniejszym 

regulaminie;  

8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych;  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe 

dopuszczenie do udziału w Konkursie;  

11. Zoo nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na 

podstawie podanych danych osobowych.  

12. Do zakończenia konkursu opiekun uczestnika konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie oraz utratą prawa 

do jakiejkolwiek nagrody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego 

przetwarzania danych osobowych organizatora konkursu. Uczestnik może cofnąć zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych wysyłając na adres e-mail: e-mail: ewojcik@slaskiezoo.pl, lub 

nszyszko@slaskiezoo.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w ramach 

konkursu na kartę bożonarodzeniową".  

 

VI. Postanowienia końcowe  

1. Osoby zgłaszające się do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu Zgodnie z art. 6 ust. 1a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1), dalej „RODO”. Administratorem danych osobowych jest Śląskie Ogród Zoologiczny przy 

Promenadzie Gen. J. Ziętka 7, 41-501 Chorzów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania 

danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dołączonej do zgody na przetwarzanie 

danych.  
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2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu 

i oświadczeniem, że zgłoszone prace wykonane zostały osobiście przez uczestnika konkursu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

4. Prace należy wysłać na adres:  

Śląski Ogród Zoologiczny  

Sekcja Dydaktyki i Promocji  

Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7  

41-501 Chorzów  

z dopiskiem ,,Konkurs Plastyczny na kartę bożonarodzeniową”  

lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora, budynek Dyrekcji Zoo, najpóźniej do 2 grudnia 2022 

roku do godz. 13.00.  

5. Decydująca będzie data wpływu prac konkursowych do siedziby Organizatora konkursu



 

   

 


