Regulamin konkursu plastycznego dla szkół podstawowych
pt. „Maskotka Olimpijska Twoim Bohaterem”

I. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu „Maskotka Olimpijska Twoim Bohaterem” (“Konkursu”) jest Polski
Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie 01-531, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, wpisany do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057907, NIP:
5260006545 ("Organizator").
2. Ambasadorem konkursu jest Wojciech Fortuna.
II. CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest:
1. upowszechnianie idei olimpijskiej,
2. upowszechniania wiedzy o zimowych igrzyskach olimpijskich,
3. zainteresowanie dzieci i młodzieży XXIII Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi PyeongChang 2018,
4. promowanie aktywności sportowej i artystycznej w środowisku szkolnym.
III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
2. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu („Regulamin”).
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) samodzielne wykonanie przez ucznia szkoły podstawowej („Uczestnik”) pracy plastycznej
(konkursowej), szczegółowo określonej w art. IV Regulaminu („Praca”),
b) złożenie Pracy w szkole podstawowej, do której uczęszcza Uczestnik („Szkoła”), w terminie
ustalonym przez Szkołę,
c) wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie przez Uczestnika i jego jednego rodzica lub
opiekuna prawnego („Opiekun”) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych - wzór
oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu („Karta Zgłoszeniowa”).
4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
IV. PRACA KONKURSOWA
1. Praca powinna spełniać poniższe warunki:
a. Praca musi przedstawiać wizerunek maskotki zimowych igrzysk olimpijskich,
stworzony indywidualnie przez Uczestnika. Prace, które w sposób bezpośredni
wykorzystują wizerunek oficjalnych maskotek olimpijskich nie zostaną dopuszczone
do Konkursu,
b. Prace mają zostać wykonane na papierze w dowolnej technice (rysunek, malarstwo,
wycinanka, wydzieranka, kolaż itp.) za wyjątkiem grafiki komputerowej,
c. maksymalny wymiar Pracy wynosić może 100 (sto) x 70 (siedemdziesiąt)
centymetrów,
d. Praca powinna zostać podpisana na odwrocie poprzez podanie: imienia i nazwiska
Uczestnika, będącego autorem Pracy, nazwy Szkoły, numeru klasy, do której
uczęszcza Uczestnik.
V. PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs przebiegał będzie wg. następującego harmonogramu:
1. Konkurs i Regulamin zostają ogłoszone w dniu 11 września 2017 r. na stronie www.olimpijski.pl.
2. Uczestnicy składają Prace w Szkołach, w ustalonych przez nie terminach.
3. Szkoły dokonają wyboru najlepszych Prac w każdej kategorii uwzględniając kryteria określone w
art. VI i cel Konkursu określony w art. II.
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4. Szkoły powinny przesłać wybrane Prace przesyłką poleconą, z dopiskiem „Konkurs Maskotka
Olimpijska Twoim Bohaterem”, pod adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,
01-531 Warszawa, do dnia 30 listopada 2017 r. (decyduje data nadania przesyłki). Do każdej
z Prac dołączyć należy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową.
5. Do 15 grudnia 2017 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, składającej się
z przedstawicieli Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl, ekspertów zaproszonych przez
Organizatora.
6. Wyniki Konkursu oraz termin uroczystości wręczenia nagród zostaną ogłoszone w dniu 10
stycznia 2018 r. na stronie www.olimpijski.pl. Szkoły, które zgłosiły Zwycięskie Prace dostaną
zaproszenia na uroczystość wręczenia nagród.
VI. KRYTERIA OCENY PRAC I ZASADY PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ
1. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych Prac biorąc pod uwagę:
a) kompozycję Pracy,
b) jasność przekazu,
c) oryginalny pomysł i walory artystyczne,
d) związek z zimowymi igrzyskami olimpijskimi.
2. Komisja Konkursowa weryfikuje czy nadesłane Prace spełniają warunki określone w Regulaminie,
w tym w art. III.
3. Komisja Konkursowa dopuści do Konkursu najwyżej 3 (trzy) prace z kategorii 1 i 5 (pięć) prac z
kategorii 2 z jednej Szkoły.
4. Komisja Konkursowa zdyskwalifikuje Prace, które naruszają: postanowienia Karty Olimpijskiej,
Statutu PKOl, regulacji obowiązujących w ramach Ruchu Olimpijskiego (dostępne na stronie
www.olimpijski.pl), a także powszechnie obowiązującego prawa.
5. Komisja Konkursowa wybierze zwycięskie Prace zgodnie z art.VII.1 („Zwycięskie Prace”). Decyzja
Komisji Konkursowej jest ostateczna.
6. Wynik Konkursu w żadnej mierze nie zależy od przypadku.
VII.
WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
1. Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych Prac:
a) 5 (pięć) najlepszych Prac w kategorii uczniów klas I-III (kategoria 1),
b) 7 (siedem) najlepszych Prac w kategorii uczniów klas IV-VII (kategoria 2).
2. Autorzy Zwycięskich Prac („Zwycięzcy”) otrzymają równorzędne nagrody rzeczowe. Wszystkie
nagrody mają charakter prezentów o małej wartości.
3. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości wręczenia nagród w Centrum Olimpijskim
im. Jana Pawła II w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 ( „Centrum Olimpijskie”). Zwycięzca
odbierający nagrodę i jego Opiekun są obowiązani podpisać potwierdzenie odbioru nagrody.
4. Zwycięzcy, którzy nie wzięli udziału w uroczystości wręczenia nagród otrzymają nagrody za
pośrednictwem swojej Szkoły. Zwycięzca i jego Opiekun są obowiązani podpisać i odesłać do
Organizatora potwierdzenie odbioru nagrody.
5. Zwycięskie Prace i dodatkowo Prace wybrane przez Komisję Konkursową, wg. kryteriów
określonych w art VI Regulaminu, zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii (-1) w Centrum
Olimpijskim odbywającej się w dniach 29 stycznia 2018 roku – 23 lutego 2018 roku.
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VIII.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników, Opiekunów w zakresie wskazanym w Karcie
Zgłoszeniowej oraz Regulaminie (w tym odnośnie uzyskanej nagrody) oraz imion i nazwisk
nauczycieli („Opiekunów Projektu”) jest Organizator. Organizator przetwarza te dane osobowe w
celach zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, udostępnienia informacji o wynikach
Konkursu, przyznania nagród, kontaktu z Opiekunem Pracy w sprawach Prac, przeprowadzenia
wystawy Prac oraz w celach rachunkowych.
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika, Opiekuna i Opiekuna Projektu jest dobrowolne,
lecz niepodanie danych przez Uczestnika uniemożliwia Uczestnikowi przystąpienie do Konkursu.
3. Uczestnik, Opiekun i Opiekun Projektu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz
ich poprawiania.
IX. PRAWA AUTORSKIE, WIZERUNEK
1. Uczestnik oraz jego Opiekun oświadczają, że Uczestnikowi przysługują pełne prawa do Pracy,
w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych, oraz że prawa te nie są ograniczone
w żaden sposób, zaś Uczestnik jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami w zakresie
wskazanym w Regulaminie.
2. Uczestnik oraz jego Opiekun udzielają Organizatorowi nieodpłatnie licencji, bez ograniczeń
terytorialnych, na czas oznaczony 5 lat, po tym czasie licencja zostaje przekształcona w licencję
na czas nieoznaczony, przy czym okres jej wypowiedzenia wynosi 10 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym złożone zostało oświadczenie o wypowiedzeniu. Licencja zostaje
udzielona na wykorzystanie Pracy, w całości lub w częściach, na wszystkich polach eksploatacji
znanych w chwili ogłoszenia Konkursu, a w szczególności tych określonych w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 880) wraz
prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowania Pracy.
3. Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do Organizatora autorskich praw
osobistych odnoszących się do Pracy, w tym zobowiązuje się do nieingerowania w sposób
wykorzystywania Pracy przez Organizatora, który będzie mógł wykorzystywać Pracę w całości, jak
również w części w postaci dowolnych elementów.
4. Zwycięzca i jego Opiekun mogą wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku
Zwycięzcy utrwalonego podczas wręczania nagród, w tym ich rozpowszechnianie na stronie
internetowej Organizatora i w publikacjach Organizatora. Stosowne oświadczenie zostało
zawarte w Karcie Zgłoszeniowej.
XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia
Konkursu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację ze
stosownym wyprzedzeniem na stronie internetowej Organizatora www.olimpijski.pl
3. Integralną część Regulaminu stanowi załącznik nr 1 – Karta Zgłoszeniowa.
4. Kontakt: osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu jest Iwona Marcinkiewicz, tel. 22 560 37
05, kom. 795 509 671, e-mail: imarcinkiewicz@pkol.pl

Załączniki:
1. Karta Zgłoszeniowa
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIOWA
uczestnictwa w konkursie „Maskotka Olimpijska Twoim Bohaterem”
DANE SZKOŁY

Pieczątka szkoły

nazwa Szkoły
adres z kodem pocztowym
telefon
email
Imię i nazwisko Opiekuna
Projektu (jedynie jeśli wyraża on
zgodę na przetwarzania jego danych
osobowych w celu wskazanym w
Regulaminie)

DANE UCZESTNIKA
imię i nazwisko
klasa





Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Maskotka Olimpijska
Twoim Bohaterem”, akceptuję postanowienia Regulaminu i wyrażam zgodę na
udział Uczestnika w Konkursie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przez PKOl w celu
organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach
Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści
moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku Zwycięzcy
utrwalonego podczas wręczania nagród, w tym ich rozpowszechnianie na stronie
internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych, oraz w publikacjach
Organizatora w celu informowania o przeprowadzonym Konkursie i jego
zwycięzcach. Zgoda jest udzielana nieodpłatnie i nieodwołalnie.

Data ________________________________
Podpis Uczestnika ________________________________
Podpis Opiekuna

________________________________
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