
Regulamin konkursu 

„Choć młody jestem, działam społecznie!” 

§1 

Organizator 

Konkurs kulturalno - plastyczny pn.: „Choć młody jestem, działam społecznie!” zwany 

dalej „Konkursem” jest przeprowadzany oraz organizowany przez Stowarzyszenie Dobra 

Fala, zwane dalej „Organizatorem. 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Celem konkursu jest pogłębianie świadomości dzieci na temat odpowiedzialności 

społecznej a także kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej 

w codziennym życiu. 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci mieszkających lub uczęszczających do szkół 

podstawowych działających w powiecie legionowskim. 

3. Informacje na temat konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej 

dziejesie-legionowski.pl, w mediach społecznościowych oraz zostaną przesłane 

bezpośrednio do szkół podstawowych z terenu powiatu. 

§3 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

• klasy 1-3 szkół podstawowych, 

• klasy 4-8 szkół podstawowych. 

2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie plakatu w formacie A3 lub A4 obrazującego 

odpowiedzialność społeczną dzieci w wieku szkolnym, tj. np. dbałość o środowisko, 

zwierzęta, pomaganie potrzebującym. 

3. Udział w konkursie jest indywidualny.  

4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie 

publikowanymi, nieprezentowanymi na innych konkursach. Pod uwagę będzie brana 

również samodzielność w wykonaniu pracy plastycznej.  

5. Do każdej pracy powinna zostać dołączona informacja o uczestniku konkursu: imię 

i nazwisko, nazwa szkoły, klasa, telefon kontaktowy lub e-mail opiekuna prawnego. 

6. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.  

7. Każdy uczestnik Konkursu może przekazać tylko jedną pracę.  

8. Organizator nie zwraca otrzymanych prac. 



9. Skan lub zdjęcie pracy należy przesłać wraz z formularzem zgłoszenia 

z oświadczeniami (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2) w formie elektronicznej na 

adres: stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com, koniecznie wpisując w temacie hasło 

„Choć młody jestem, działam społecznie” lub dostarczyć 11 czerwca br. na stoisko 

Stowarzyszenia Dobra Fala, które rozstawione zostanie w trakcie obchodów Dni 

Legionowa pod Areną Legionowo.  

§4 

Nagrody 

1. Organizator konkursu przyzna za I, II i III miejsce w każdej z kategorii nagrody 

rzeczowe i dyplomy. 

2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich 

równowartość pieniężną. 

3. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo 

odwołania. 

4. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie internetowej  

dziejesie-legionowski.pl oraz w mediach społecznościowych. 

5. Termin składania prac upływa 17 czerwca 2022 r. 

6. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w ciągu 2 miesięcy od 

terminu składania prac. 

§5 

Przetwarzanie danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych 

o przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dobra Fala, ul. 3 Maja 

33/11, 05-120 Legionowo.  

2. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 

w zakresie działania Stowarzyszenia Dobra Fala, a także przysługujących 

w związku z powyższym uprawnień odpowiedzi udziela Przedstawiciel 

Stowarzyszenia, pod adresem: stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com. 

3. Administrator danych osobowych – Stowarzyszenie Dobra Fala – przetwarza dane 

na podstawie udzielonej zgody. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, 

wskazanej w pkt 3. 



5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4 odbiorcami 

danych osobowych mogą być: 

5.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych 

ze Stowarzyszeniem Dobra Fala przetwarzają dane osobowe, dla których 

administratorem jest Stowarzyszenie Dobra Fala. 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, tj. okres 

niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 

w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznych, cele badań 

naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane 

są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia: 

7.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych, 

7.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – 

w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, 

7.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym), w przypadku, gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub 

w inny sposób przetwarzane, 

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 

danych osobowych, 

c) osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 

podstawy przetwarzania danych, 

d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa, 

7.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

w przypadku, gdy: 

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych 

osobowych,  

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 

dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian 

ich ograniczenia, 



c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, 

której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, ochrony lub 

dochodzenia roszczeń, 

d) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 

danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po 

stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, 

7.5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez 

tą osobę, 

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

7.6. ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych 

stanowi zgoda, nie zachodzi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo 

do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu 

na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

w Stowarzyszeniu Dobra Fala danych osobowych, osobom, których dane są 

przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami opublikowany zostanie na stronie 

internetowej Stowarzyszenia Dobra Fala – dziejesie-legionowski.pl 

2. Pytania dotyczące konkursu można kierować do Organizatora drogą elektroniczną 

na adres stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com lub telefonicznie: 504 278 348. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania lub zakończenia Konkursu bez 

wręczania nagród. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

przeprowadzenie Konkursu spowodowane okolicznościami niezależnymi 

od Organizatora. 

 


