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REGULAMIN KONKURSU „CZYSTA TABLICZKA” 
(dalej odpowiednio: Regulamin oraz Konkurs) 

 
§ 1. 

 Organizator 
Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Działań Twórczych „ŚWIATOWID”, samorządowa 
instytucja kultury z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stefanii Sempołowskiej 54A, 51-661 Wrocław, 
wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod numerem  RIK 3/92, NIP: 
8961162305, REGON: 000645398 (dalej: Organizator). 

 
§ 2. 

 Cel i zasady Konkursu 
1. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Czysta Wyspa” i polega na przygotowaniu 

zadania konkursowego o następującym brzmieniu: „Wymyśl hasło przypominające o 
właściwym postępowaniu z odpadami i o niezaśmiecaniu najbliższej okolicy”.  

2. Zgłoszenie z propozycją hasła należy przesłać drogę elektroniczną poprzez przesłanie 
wiadomości e-mail na adres konkurs@swiatowid.net.pl. Zgłoszenie powinno zawierać 
propozycję hasła oraz imię oraz nazwisko uczestnika i zostać przesłane w 
nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2021 r., godz. 23:59. Zgłoszenia przesłane po 
wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę podczas rozstrzygania Konkursu.   

3. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż trzy propozycje hasła, co oznacza, że 
propozycje hasła przesłane przez uczestnika ponad ustalony limit (niezależnie od tego, czy 
przesłane w jednym czy kilku zgłoszeniach) nie będą brane pod uwagę podczas 
rozstrzygania Konkursu, według wyłącznego uznania Organizatora. 

4. Propozycja hasła nie może zawierać jakichkolwiek zwrotów, które są lub mogłoby być 
postrzegane jako szkodliwe, napastliwe, szkalujące, zniesławiające, obsceniczne, wulgarne 
lub naruszające prywatność innej osoby.  

5. Zgłoszenia niezgodne z zasadami ustalonymi w niniejszym Regulaminie, mogą zostać 
zdyskwalifikowane według wyłącznego uznania Organizatora, w szczególności, jeśli (i) 
naruszają przepisy obowiązującego prawa lub zasady Konkursu, (ii) mogą zostać uznane 
za dyskryminujące lub obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.  

 
§ 3. 

 Harmonogram Konkursu 
1. Konkurs zostanie ogłoszony dnia 13 września 2021 r. na stronie internetowej 

Organizatora pod adresem https://www.swiatowid.net.pl/ oraz na fanpage’ u  
Organizatora znajdującym się na Facebook’ u.  

2. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 29 września 2021 r. do godz. 23:59.  
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Jury w składzie wyznaczonym przez Organizatora, 

po przeprowadzeniu obrad w dniach 30-31 września 2021 r.  
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 3 października 2021 r. na stronie internetowej 

Organizatora pod adresem https://www.swiatowid.net.pl/ oraz na fanpage’ u 
Organizatora znajdującym się na Facebook’ u, jak również podczas wydarzenia 
organizowanego przez Organizatora w dniu 3 października 2021 r.  
 

§ 4. 
Zwycięzcy i nagrody 

1. Jury wybierze 1 (jedno) zwycięskie hasło oraz, wedle własnego uznania, może wyróżnić 
również inne zwycięskie hasła, biorąc pod uwagę kryteria zależne wyłącznie od uznania, 
w szczególności jego oryginalność, kreatywność, adekwatność, pomysłowość. Decyzje Jury 
w tym zakresie są ostateczne i wiążące.   

2. Zwycięskie hasło zostanie zamieszczone na tabliczkach postawionych na terenie Wielkiej 
Wyspy we Wrocławiu, w ramach czynności związanych z projektem „Czysta Wyspa”. 

https://www.swiatowid.net.pl/
https://www.swiatowid.net.pl/
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3. Nagrodami w Konkursie są gadżety ufundowane przez Biuro Parlamentu Europejskiego 
we Wrocławiu.  

4. Jury przyzna nagrody zwycięzcom wedle własnego uznania, biorąc pod uwagę walory 
wedle których propozycje haseł były przez Jury oceniane, w szczególności ich 
oryginalność, kreatywność, adekwatność, pomysłowość. Jednocześnie, Jury nie jest 
zobowiązane do przyznawania nagród, jeżeli nadesłane propozycje haseł nie będą 
cechowały się ww. walorami.  

5. Organizator oświadcza, że przyznanie zwycięzcom nagród w Konkursie nie wiąże się z 
obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach, z uwagi 
na wyłączenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128).  

6. Uczestnicy zostaną poinformowani o zwycięstwie, jak również o sposobie i terminie 
odebrania nagrody, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail, z 
którego uczestnik przesłał zgłoszenie. 

7. Rozdanie nagród nastąpi 3 października 2021 r. podczas wydarzenia organizowanego 
przez Organizatora.  

 
§ 5. 

Uczestnictwo 
1. W Konkursie może wziąć udział osoba, która ukończyła co najmniej 13 lat i na dzień 

przystąpienia do Konkursu posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych. Przyjmuje się, że osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych 
przystępująca do Konkursu posiada odpowiednią zgodę przedstawiciela ustawowego.   
Organizator może poprosić Uczestnika o przedstawienie dowodu, że kwalifikuje się do 
udziału w Konkursie.  

2. Przystępując do Konkursu, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i w 
całości akceptuje wszystkie jego postanowienia. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać 
postanowień Regulaminu oraz oświadcza, że jest uprawniony do udziału w Konkursie.  

3. Przystępując do Konkursu, uczestnik potwierdza, że jest świadomy, że wszelkie dane 
osobowe dostarczone przez uczestnika, będą wykorzystane przez Organizatora w celu 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych przez Organizatora znajdują się w załączeniu.  

4. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę, na wykorzystanie jego danych, w 
szczególności imienia i nazwiska, w celu umieszczenia informacji o rozstrzygnięciu 
Konkursu i ogłoszeniu zwycięzców na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
https://www.swiatowid.net.pl/ oraz na fanpage’a  Organizatora znajdującym się na 
Facebook’ u 
 

§ 6. 
Prawa uczestnika 

1. Przystępując do Konkursu i przesyłając zgłoszenie zawierające propozycję hasła, o ile 
hasło będzie stanowiło utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) uczestnik 
udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, nieograniczonej 
terytorialnie, z możliwością udzielania sublicencji, licencję do korzystania z hasła, i 
wszystkich jego elementów, we wszystkich formatach i na dowolnym medium 
komunikacji, w tym w szczególności (lecz nie wyłącznie) do drukowania, publikowania, 
nadawania, rozpowszechniania, opracowywania, przechowywania, wprowadzania zmian 
do hasła (w szczególności do zamieszczenia hasła na tabliczkach postawionych na terenie 
Wielkiej Wyspy we Wrocławiu), bez ograniczeń, w dowolnych celach, w szczególności 
związanych z powadzoną przez Organizatora działalnością kulturalną, jak również bez 
jakichkolwiek dodatkowych honorariów związanych z jego wykorzystaniem przez 
Organizatora oraz podmioty przez niego upoważnione.  
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2. Licencja jest udzielana na czas nieokreślony, przy czym może zostać wypowiedziana w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem jednorocznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 31 grudnia.  

3. Przystępując do Konkursu i przesyłając zgłoszenie zawierające propozycję hasła, 
uczestnik potwierdza, że zgłoszenie jest jego autorskim dziełem, oraz że przysługują mu 
wszystkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do hasła, jak również, że prawa te nie 
naruszają w jakimkolwiek stopniu praw osób trzecich, w szczególności praw własności 
intelektualnej.  

4. Przystępując do Konkursu i przesyłając zgłoszenie zawierające propozycję hasła, 
uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw 
osobistych do hasła, jak również zobowiązuje nie wykonywać innych przysługujących mu 
autorskich praw majątkowych, poza zakresem udzielonej w ust. 1 powyżej licencji.  

 
§ 7. 

Postanowienia końcowe. 
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, przy czym uczestnik ponosi wszelkie 

koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem zgłoszenia. 
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 

19 listopada 2009 r.  (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094) i nie podlega regułom zawartym w tej 
ustawie. 

4. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
https://www.swiatowid.net.pl/.  
 

  

https://www.swiatowid.net.pl/
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Załącznik do Regulaminu: 

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” - samorządowa instytucja kultury z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stefanii 

Sempołowskiej 54A, 51-661 Wrocław, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod numerem  RIK 

3/92, NIP: 8961162305, REGON: 000645398, jako administrator Pana/ Pani danych osobowych (dalej: „Ośrodek” 

lub „Administrator”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych: 

Podstawa prawna przetwarzania: 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO w związku z 

uczestnictwem w konkursie organizowanym przez Ośrodek (dalej: Konkurs). Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane zgodnie z treścią RODO. 

Dobrowolność podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 

 dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie, 

 niezbędne do spełnienia przez Ośrodek obowiązków ustawowych związanych z przeprowadzeniem Konkursu.  

Cele przetwarzania:  

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu, a także 

spełnienie przez Ośrodek obowiązków ustawowych związanych z przeprowadzeniem Konkursu. 

Prawa osoby, której dane dotyczą: 

1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia 

przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. 

2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, będą przechowywane przez 

okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, chyba że przepisy prawa, w szczególności przepisy 

rachunkowe czy podatkowe zobowiązują Organizatora do przechowywania Pani/Pana danych przez dłuższy okres 

i/lub do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikającego z odpowiedniego przepisu prawa – w 

zależności od tego, który z tych terminów jest dłuższy.  

Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD): 

W Ośrodku powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu e-

mail: rodo@światowid.net.pl 

Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące dla Ośrodka usługi związane z koniecznością 

powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu będą to podmioty świadczące usługi w 

zakresie obsługi księgowości. 


