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REGULAMIN KONKURSU 
NA PROJEKT PLAKATU DOTYCZĄCEGO WYDARZENIA W OSiR MOKOTÓW  

PN. „OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR DYREKTORA OSiR MOKOTÓW” 

 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Organizatorem konkursu jest Technikum Ekonomiczne nr 8 z siedzibą przy ul. F. Joliot Curie 13  

oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów. 

§ 2 

Przedmiot konkursu 

Organizatorzy ogłaszają konkurs na projekt plakatu o tematyce dotyczącej plakatu wydarzenia 
organizowanego w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów  
pn. „Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR Mokotów”. 

§ 3 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie do realizacji plakatu, który stanie się materiałem promocyjnym  
i informacyjnym dot. wydarzenia pn. „Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR 
Mokotów”. 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas reklamowych Technikum Ekonomicznego  

nr 8 w Warszawie. 

2. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace, które nie były zgłoszone do innych konkursów.  

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace.  

§ 5 

Wymagania, jakie powinien spełniać projekt 

1. Projekt plakatu powinien uwzględniać tematykę związaną z tenisem stołowym. 

2. Na plakacie powinny zostać zawarte następujące informacje dot. turnieju według poniższego 

zestawienia:  

a) Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR Mokotów 

b) 19 marca 2023 r. 
c) 10:00-14:00 

d) Hala sportowa, ul. Niegocińska 2A 

e) Kategorie: mężczyźni, kobiety, młodzież (2010 i młodsi) 
f) Udział bezpłatny 

g) Zgłoszenia należy wysyłać na adres zapisy@osirmokotow.waw.pl. Liczba miejsc 
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

h) www.osirmokotow.waw.pl 
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3. Projekt plakatu musi zawierać logotypy według załącznika do niniejszego regulaminu,  

które zostaną dostarczone w formie elektronicznej na adres e-mail szkoły do wykorzystania  

w projektach. 

§ 6 

Termin i miejsce składania projektów 

1. Zgłoszenie prac do konkursu następuje poprzez złożenie plików graficznych  

(w formacie PDF lub JPG) oraz wydruku projektu w wersji papierowej.  

2. Pliki graficzne na nośniku pendrive oraz wydruk projektu w zaklejonej kopercie z napisem Konkurs 

– Plakat Turnieju Tenisa Stołowego należy złożyć do nauczycieli przedmiotów reklamowych (do 

sali 12). 

3. Projekty prac należy złożyć najpóźniej do dnia 3 lutego 2023 r. do godz. 15.00. 

4. Projekty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie prac. 

§ 7 

Ocena projektów i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny projektów dokona Komisja Konkursowa, której skład w odrębnym komunikacie określi 

Dyrektor Technikum Ekonomicznego nr 8 wraz z przedstawicielami Ośrodka Sportu i Rekreacji 

m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów. 

2. Każdy z członków Komisji Konkursowej dysponuje jednym głosem.  

3. W przypadku nieobecności jednego z członków Komisji Konkursowej, przewodniczący powoła 

osobę zastępującą.  

4. Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych projektów, nadając im 1, 2 i 3 miejsce 

do kolejności realizacji projektu. 

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej 

zostaną zaprezentowane prace z nadanym numerem porządkowym, a po ostatecznej decyzji 

zostanie ujawnione autorstwo zwycięskiego projektu.  

6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.   

7. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy członkowie 

Komisji Konkursowej.  

8. Autor zwycięskiej pracy zobowiązuje się dostarczyć plik przygotowany do druku  

w formacie .pdf. 

9. Udział w konkursie oznacza zobowiązanie Autora zwycięskiej pracy do podpisania umowy 

dotyczącej przeniesienia na organizatorów konkursu autorskich praw majątkowych do projektu 

oraz praw zależnych do projektu  na zasadach, o których mowa w § 9. 

10. Podpisanie umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych nastąpi  

w terminie określonym przez Organizatora konkursu. Niedotrzymanie tego terminu przez Autora 

zwycięskiego projektu oznacza, że do realizacji zostanie skierowany projekt, który zajął kolejno 2 

i 3 miejsce, pod warunkiem złożenia przez autora kolejnego projektu zobowiązania,  

o którym mowa w pkt 9.  
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§ 8 

Nagroda 

1. Główną nagrodą w konkursie jest realizacja wyłonionego projektu jako plakatu promującego 

wydarzenie pn. „Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR Mokotów”. 

2. Wybrany plakat zostanie wydrukowany, i rozpowszechniony w obiektach Ośrodka Sportu i 

Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów”. 

3. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują upominki i nagrody rzeczowe. 

Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia. 

4. Oficjalne ogłoszenie werdyktu Komisji Konkursowej nastąpi od razu po podpisaniu protokołu  

z rozstrzygnięcia konkursu.  

5. Nagrody laureatom trzech pierwszych miejsc zostaną przekazane podczas Tygodnia Zawodowca 

2023. 

§ 9 

Ogólne warunki konkursu 

1. Administratorami danych osobowych są Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie 

oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, reprezentowany przez 

Dyrektora, którzy będą przetwarzać dane osobowe w celu związanym wyłącznie z konkursem 

(podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest niezbędne do realizacji jego celu). 

Klauzule informacyjne stanowią załączniki do Regulaminu. 

2. Osoby nadsyłające swoje zgłoszenia w ramach konkursu zobowiązane są do wyrażenia zgody na 

przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora swoich danych osobowych, wyłącznie na 

potrzeby konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, według 

oświadczeń w załącznikach 1 i 2. 

4. Złożenie pracy konkursowej oznacza, że uczestnik oświadcza, iż posiada pełne autorskie prawa 

osobiste i majątkowe do projektu oraz, że nie narusza ona praw osób trzecich,  

a w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

5. Jeżeli na projekcie plakatu znajduje się wizerunek osoby, uczestnik zobowiązany jest do 

dołączenia pisemnego oświadczenia tej osoby na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację 

wizerunku. 

6. Złożenie pracy konkursowej oznacza, że uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie 

całości lub fragmentu projektu do celów informacyjnych, reklamowych  

i marketingowych, realizowanych przez Organizatorów konkursu.    

7. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.  

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygają Organizatorzy. 

3. Zwycięski projekt zostanie opublikowany na stronach internetowych (mediach 

społecznościowych) Organizatorów.  

4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronach internetowych Organizatorów.  
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Załącznik nr 1  

OŚWIADCZENIE 

Rodzica/Opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia biorącego udział w konkursie 

 

Niniejszym oświadczam, że  

● zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki; 

● moja córka/syn jest autorem nadesłanego projektu; 

● złożony projekt nie był publikowany i nagradzany w innych konkursach; 

● uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz 

zgodę na wykorzystanie w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno-reklamowych 

● wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/syna 

……………..………………………………………………  na potrzeby konkursu, w tym na publikację oraz 

wykorzystanie mojej pracy konkursowej. 

*wyrażam / nie wyrażam zgody na publikację wizerunku mojego dziecka; wiem, że wyrażona 

przeze mnie zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. 

  

 

 

…………………………………………………………………..                  ………………………………………………………………….. 

                     Miejscowość, data                                          Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

*niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 
pełnoletniego ucznia biorącego udział w konkursie 

 

Ja, ………………………………………………………….…., uczeń klasy ……….……. Technikum Ekonomicznego  

nr 8, oświadczam, że wyrażam zgodę na potrzeby konkursu, w tym na publikację oraz 

wykorzystanie mojej pracy konkursowej.  

*wyrażam / nie wyrażam zgody na publikację wizerunku; wiem, że wyrażona przeze mnie zgoda 

może zostać wycofana w każdym czasie. 

 

 

…………………………………………………………………..                  ………………………………………………………………….. 

                     Miejscowość, data                                          Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



5 

 

Załącznik nr 3 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, laureatów i wyróżnionych jest 

Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie, ul. F. Joliot Curie 13. 
2. Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora jest pan Dariusz Lewandowski 

nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl 

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu 
na plakat promujący wydarzenie pn. „Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR 
Mokotów”. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  
5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 

a) Urząd m.st. Warszawy 
b) Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy  
c) uprawnione organy publiczne, 
d) podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,  
e) podmioty drukujące prace konkursowe (umowa powierzenia danych osobowych zawarta z drukarnią). 

6. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 
celów.  

7. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym), którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, 
przysługuje prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) ograniczenia przetwarzania danych, 
c) wniesienia sprzeciwu, 
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym) przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie uczestników (opiekunów 
prawnych), a przypadku laureatów i wyróżnionych (ich opiekunów prawnych) na publikację wizerunku. 

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
i nie będą poddawane profilowaniu.  

11. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 
a) imię i nazwisko, 
b) klasę uczestnika. 

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń 
oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator 
wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku  
z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 
wystąpienia i wadze zagrożenia. 
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Załącznik nr 4 
Dane osobowe w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów są przetwarzane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem 
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 zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie)  
i aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów 
wykonawczych oraz przepisami sektorowymi. 

1. Administratorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów  
z siedzibą w Warszawie, ul. Olkuska 3 lok. 16, 02-604 Warszawa, adres e-mail: 
sekretariat@osirmokotow.waw.pl tel. 22 325 46 05, reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych ze swoimi 
danymi osobowymi może Pani/Pan się skontaktować listownie (na adres Administratora)  
z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź mailowo iod@osirmokotow.waw.pl.  

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest wyrażona w oświadczeniu zgoda.  
4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy w zakresie imienia, nazwiska oraz klasy będą przetwarzane 

w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na plakat promujący wydarzenie pn. „Otwarty Turniej 
Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR Mokotów”. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 
przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, orany 
kontrolne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy przysługuje 
Pani/Panu: prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień 
przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy 
rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez 
Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych. 
Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia konkursu.  W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 
podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
Zgodę można wycofać w każdym czasie, informując o tym Administratora pisemnie bądź mailowo 
na adresy wskazane powyżej. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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Załącznik nr 5 

 

       

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

                


