
REGULAMIN KONKURSU
"Plakat - poznaj futsal w Arenie Gliwice"

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin Konkursu plastycznego "Plakat - poznaj futsal w Arenie Gliwice",
zwany dalej „Regulaminem Konkursu”, określa warunki uczestnictwa oraz zasady przeprowadzenia
Konkursu  plastycznego  dla  uczniów  klas  I-VIII  szkoły  podstawowej,  mających  miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Gliwickie Towarzystwo
Futsalu, ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 22 października-14 grudnia 2018 roku.

§ 2. Celem Konkursu jest: 
1. Promowanie od najmłodszych lat aktywnego stylu życia.
2. Zachęcanie do udziału w imprezach sportowych.
3. Kształtowanie wśród uczniów umiejętności twórczego myślenia i kreatywności

§ 3.  Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu są publikowane na stronie internetowej
Organizatora: www.  piast.gliwice  .pl/futsal/konkurs-plastyczny  

§ 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

§ 5. Konkurs skierowany jest do dzieci w dwóch oddzielnie ocenianych kategoriach wiekowych
obejmujących: 
1) uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
2) uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, zwanych dalej „Uczestnikami”.

§ 6. 1.  Zadanie  konkursowe  polega  na  wykonaniu  przez  Uczestnika  pracy  plastycznej  na
papierze  (praca  płaska),  w  dowolnej  technice  plastycznej  i  z  wykorzystaniem  dowolnych
materiałów plastycznych (np. kredki, ołówek, farby) w formacie A3 lub A4

2.  Prace  zgłoszone  do  Konkursu,  zwane  dalej  „Pracami  konkursowymi”,  powinny
obrazować plakat meczowy Piast Gliwice Futsal  bez uwzględnienia daty oraz przeciwnika,  tak
by praca konkursowa mogła być wykorzystana jako plakat na dowolny mecz Piast Gliwice Futsal

§ 7. 1. Do udziału w Konkursie można zgłaszać jedynie własne Prace konkursowe przygotowane
samodzielnie  przez Uczestnika.  Wyklucza się  prace zespołowe.  Każdy Uczestnik może zgłosić
tylko jedną Pracę konkursową. 

2. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana, zgłoszona do innego konkursu,
obciążona wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich, nie może być kopią ani przedrukiem
istniejących prac.

3.  Każda  Praca  konkursowa  powinna  mieć  wyraźny  opis  na  odwrocie  lub  na  spodzie,
sporządzony według następującego wzoru:
1) imię i nazwisko Uczestnika;
2) rok urodzenia Uczestnika;
3) klasa do której uczęszcza Uczestnik;
4) imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu przedstawiciela ustawowego Uczestnika.

4. Opis Pracy konkursowej nie powinien zawierać danych osobowych żadnych innych osób
poza Uczestnikiem i przedstawicielem ustawowym.

§ 8. 1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu. 



2. Warunkiem formalnym przystąpienia do Konkursu jest przekazanie Organizatorowi:
1) Pracy konkursowej, wraz z opisem, o którym mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu Konkursu;
2)  podpisanego  formularza  zgłoszeniowego,  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  Regulaminu
Konkursu;
3) podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

3.  Dokumenty,  o  których mowa w ust.  2 pkt  2 i  3,  wypełnia i  podpisuje przedstawiciel
ustawowy Uczestnika.

4. Prace konkursowe, do których nie dołączono podpisanego formularza zgłoszeniowego lub
oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. 

5.  Zgłoszenie  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym  przeniesieniem  na
Organizatora własności egzemplarza Pracy konkursowej.

§ 9.  Zgłoszenia do Konkursu wraz z Pracą konkursową będą przyjmowane do dnia 14 grudnia
2018  roku,  prace  należy  składać  podczas  meczu  Piast  Gliwice  Futsal  8.12.2018 w hali  Arena
Gliwice, lub w szkole objętej konkursem u nauczyciela wskazanego przez Organizatora, bądź jego
przedstawiciela podczas zajęć pokazowych.
§ 10. 1. Prace konkursowe biorące udział w Konkursie będą oceniane przez Komisję Konkursową
powołaną przez Organizatora, zwaną dalej „Komisją”. 

2.  W skład  Komisji  powołanej  przez  Organizatora  wchodzą  trener  Piast  Gliwice  Futsal
Klaudiusz Hirsch, kapitan Piast Gliwice Futsal Michał Widuch oraz pracownik działu marketingu
Piast Gliwice Futsal

3. Zadaniem Komisji jest ocena Prac konkursowych oraz wyłonienie spośród Uczestników
sześciu  Laureatów  Konkursu:  trzech  w  każdej  kategorii  wiekowej,  których  Prace  konkursowe
zostaną sklasyfikowane odpowiednio na I, II i III miejscu.

4. Decyzje Komisji są ostateczne, nie podlegają odwołaniu i nie wymagają uzasadnienia.

§ 11. 1.  Przy ocenie nadesłanych Prac konkursowych Komisja zastosuje następujące kryteria i
punktację: 
1) zgodność z tematyką Konkursu, określoną w § 6 ust. 2 Regulaminu Konkursu (0-2 punkty),
2) walory estetyczne, technika wykonania, jakość (0-8 punktów),
3) walory merytoryczne, artystyczne, oryginalność (0-5 punktów),

2. Jeśli Praca konkursowa uzyska 0 punktów pod względem kryterium zgodności z tematyką
Konkursu, określoną w § 6 ust. 2 Regulaminu Konkursu, nie podlega dalszej ocenie Komisji.

§ 12. Lista Laureatów Konkursu zostanie ogłoszona podczas meczu Futsal Ekstraklasy pomiędzy
Piast Gliwice Futsal, a Rekordem Bielsko-Biała, dnia 21 grudnia 2018 

§ 13. 1.  Organizator  przyzna  Laureatom Konkursu  wyłonionym przez  Komisję  dyplomy oraz
następujące nagrody rzeczowe: 
1)  Laureaci  I  miejsca  w  poszczególnych  kategoriach  wiekowych otrzymają  nagrody  rzeczowe;
prace  laureatów  I  miejsca  Konkursu  w  poszczególnych  kategoriach  wiekowych  zostaną
opublikowane w postaci plakatu zapowiadającego jeden z kolejnych meczów Futsal Ekstraklasy, z
udziałem Piast Gliwice Futsal;
2) Laureaci II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe;

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania ̶  poza trzema miejscami –
wyróżnień  oraz  nagrodzenia  autorów  wyróżnionych  prac  dyplomem  i  nagrodą  niespodzianką.
Uczestnicy Konkursu wyróżnieni nagrodą-niespodzianką są Laureatami Konkursu i mają do nich
zastosowanie przepisy zawarte w § 12, § 14 i § 15 Regulaminu Konkursu.

3. Nagrody przyznane na podstawie ust. 1-2 są zwolnione z podatku na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z



2018 r. poz. 200, z późn. zm.), który przewiduje, że wartość wygranych w konkursach z dziedziny
nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty
2000 zł (dwa tysiące złotych), są wolne od podatku dochodowego.

§ 14. 1. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Arenie Gliwice, ul. Akademicka
50,  w dniu 21 grudnia w przerwie  meczu Futsal  Ekstraklasy pomiędzy Piast  Gliwice Futsal,  a
Rekordem Bielsko-Biała

2. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które nie zostaną odebrane osobiście przez nagrodzone
osoby, zostaną przesłane pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Organizator nie
ponosi  odpowiedzialności  za  niemożność  odbioru  nagrody  z  przyczyn  leżących  po  stronie
nagrodzonej osoby.

§ 15. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie mogą zostać zaprezentowane w formie wystawy
przygotowanej przez Organizatora i wykorzystane do działań promocyjnych przez Organizatora

§ 16. 1. Każdy Uczestnik Konkursu i jego przedstawiciel ustawowy, zobowiązany jest zapoznać
się  z  postanowieniami  Regulaminu  Konkursu  przed  zgłoszeniem  do  Konkursu.  Zgłoszenie  do
Konkursu stanowi zgodę na przestrzeganie Regulaminu Konkursu oraz jest równoznaczne z pełną i
świadomą jego akceptacją. 

2.  Zgłoszenie  do  Konkursu  wymaga  wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  oraz
wykorzystywanie danych osobowych do celów związanych z organizacją Konkursu, wyłonieniem
Laureatów  oraz  upowszechnieniem  informacji  na  temat  Konkursu  i  nagrodzonych  Prac
konkursowych,  zgodnie  z  przepisami  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)  z  dnia  27 kwietnia
2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Formularz wyrażenia zgody zawarty jest w Załączniku nr 1 i 3
do niniejszego Regulaminu.

3.  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Gliwickie Towarzystwo
Futsalu jest zawarta w Załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu.

4.  Wycofanie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestnika  lub  Uczestnika  i
przedstawiciela  ustawowego  przed  ogłoszeniem  rozstrzygnięcia  Konkursu  jest  równoznaczne  z
rezygnacją z udziału w konkursie, a Praca konkursowa podlega w takim przypadku zniszczeniu.

§ 17. 1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu
oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach
zostanie  zamieszczona  na  stronie  internetowej  Organizatora,  wskazanej  w  §  3  Regulaminu
Konkursu.

3.  W sprawach  nieuregulowanych  w  Regulaminie  Konkursu  decyduje  Organizator.  Od
decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

4.  Szczegółowych  informacji  dotyczących  Konkursu  udziela:  Gliwickie  Towarzystwo
Futsalu, e-mail : marketing@piast.gliwice.pl, telefon 535 070 737



* Wypełnić drukowanymi literami

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego "Plakat - poznaj futsal w Arenie Gliwice"

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO

"Plakat - poznaj futsal w Arenie Gliwice"

ZGŁOSZENIE I DANE UCZESTNIKA KONKURSU:

1. IMIĘ:

2. NAZWISKO:

3. KLASA:

4. ROK URODZENIA:

DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU:

5. IMIĘ I NAZWISKO:

6. ADRES ZAMIESZKANIA:

7. ADRES DO KORESPONDENCJI:

8. NUMER TELEFONU:

9. E-MAIL:

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu

………………………………………………………………………………



ZGODA

na  przetwarzanie  danych  osobowych  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  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 (RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Gliwickie Towarzystwo Futsalu, 

ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice – , danych osobowych uczestnika konkursu-

…………..…………..…………..…………..……………........

(imię i nazwisko Uczestnika)

oraz moich, zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, na potrzeby organizacji Konkursu

plastycznego  "Plakat  -  poznaj  futsal  w  Arenie  Gliwice",  wyłonienia  Laureatów i  innych  osób

nagrodzonych  oraz  upowszechnienia  informacji  na  temat  Konkursu  i  nagrodzonych  Prac

konkursowych.

Jednocześnie oświadczam, że ja  i  Uczestnik Konkursu zapoznaliśmy się  z informacjami

zamieszczonymi  w Załączniku nr  3  do  Regulaminu Konkursu,  będącymi  realizacją  obowiązku

informacyjnego  określonego  w  art.  13  RODO,  dotyczącymi  przetwarzania  danych  osobowych

Uczestnika  Konkursu  oraz  jego  Przedstawiciela  Ustawowego,  a  także  znane  są  nam wszystkie

przysługujące nam prawa, o których mowa w art. 15 – 18 RODO.

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu

………………………………………………………………………………..

* Wypełnić drukowanymi literami Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu plastycznego

"Plakat - poznaj futsal w Arenie Gliwice"



OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO

UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO "Plakat - poznaj

futsal w Arenie Gliwice"

Działając jako przedstawiciel ustawowy…………………..……………….………………………….

(imię i nazwisko Uczestnika)

wyrażam zgodę na  jej/jego  udział  w  Konkursie  plastycznym "Plakat  -  poznaj  futsal  w Arenie

Gliwice" i oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu plastycznego "Plakat -

poznaj futsal w Arenie Gliwice", który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), a także

odpowiedzialności  cywilnoprawnej  oświadczam,  że  Praca  konkursowa  nadesłana  na  Konkurs

plastyczny  "Plakat  -  poznaj  futsal  w  Arenie  Gliwice"  została  stworzona  samodzielnie  przez

Uczestnika Konkursu.

Jednocześnie  oświadczam,  że  w/w  Praca  konkursowa  nie  narusza  praw  autorskich  w

rozumieniu  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  osób  oraz  dóbr  osobistych

chronionych prawem cywilnym. W przypadku takiego naruszenia,  w stosunku do osób trzecich

będę ponosić odpowiedzialność wyłączną.

Oświadczam,  że  przenoszę  na  Organizatora  w  zakresie  nieograniczonym jakimikolwiek

prawami osób trzecich:

1) autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej na następujących 

polach eksploatacji:

a) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku 

informacji, w dowolnej liczbie egzemplarzy,

b) zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku 

informacji, w dowolnej liczbie egzemplarzy,

c) wprowadzanie do obrotu oryginału i egzemplarzy, na których Pracę konkursową

utrwalono, ich najem, dzierżawa oraz użyczenie,

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej 

otwartej i zamkniętej,

e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, 

reemitowanie i odtwarzanie dowolną techniką,

f) nadanie za pomocą wizji,



g) dokonywanie przeróbek,

h) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach;

2) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do 

Pracy konkursowej na polach eksploatacji ujętych w pkt 1.

Oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej i prawa

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest nieograniczone terytorialnie i

czasowo. Organizator może wykorzystywać Pracę konkursową na całym świecie we wszystkich

mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw

majątkowych. Organizator ma prawo udzielać licencji do korzystania z Pracy konkursowej przez

osoby  trzecie  na  warunkach  przez  nie  określonych,  jak  również  przenosić  autorskie  prawa

majątkowe do Pracy konkursowej,  a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa

autorskiego do Pracy konkursowej, na osoby trzecie. Zobowiązuję się względem Organizatora, iż

nie będę wnosił(a) przeciwko niemu żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z Pracy

konkursowej.

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu

……………………………………………………………………………………...


