
 
 

Regulamin Konkursu Plastycznego  
w ramach obchodów Dnia Dziecka  

„Moja najlepsza impreza sportowa z MOSiR Żory” 
 
I.  Organizator  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 

ul. Wolności 36A 

44-240 Żory 

II.  Cele konkursu 

Kreatywne zorganizowanie czasu wolnego dzieciom podczas pandemii.  

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany do dzieci zamieszkałych w Żorach w wieku do lat  11. Zgłoszenia dokonuje 

rodzic lub opiekun prawny. 

2. Temat konkursu “Moja najlepsza impreza sportowa z MOSiR Żory”. 

3. Technika prac: dowolna (kredki, farby, wyklejanka itp.).  

4. Prace wykonana samodzielnie,  indywidualne.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę własnego autorstwa. 

6. Uczestnik konkursu na podstawie art. 6 ust. 1, ppkt „a” oraz art. 7 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, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla 

potrzeb związanych z organizacją i promocją konkursu. Każdy uczestnik powinien zapoznać się  

z obowiązkiem informacyjnym zawartym w punkcie IX niniejszego regulaminu dotyczącym 

przetwarzania danych osobowych. 

IV.  Termin i miejsce nadesłania prac 

1. Każda wysłana praca (zdjęcie) powinna zawierać następujące informacje:  

- imię i nazwisko autora,  

- wiek,  

- tel. kontaktowy rodzica lub opiekuna prawnego  

- dopisek „KONKURS PLASTYCZNY - MOSIR”.  

2. Prace winny zostać przesłane do dnia 31.05.2020, godz. 20:00 na adres email: zevo@zevo.eu w 

formie skanu lub zdjęcia w pliku graficznym jpeg, png itp. w minimalnej rozdzielności 1200x900px. 
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VI. Wyniki 

1. Wszystkie zdjęcia prac zostaną opublikowane na profilu Facebook MOSiR Żory w dniu 01.06.2020 r. 

2. Organizator przewiduje przyznanie jednej nagrody głównej oraz dziesięć wyróżnień. Wyboru 

Zwycięzców Konkursu dokona trzyosobowe Jury powołane przez Organizatora Konkursu. 

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.mosir.zory.pl oraz profilu Facebook MOSiR 

Żory w dniu 03.06.2020 r.  

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

VII. Nagrody 

1. Nagrodami są: 

a) nagroda główna: zestaw gadżetów z logo MOSiR ( koszulka, pluszowa maskotka,  

smycz, torba bawełniana, lampka LED) oraz karta podarunkowa o wartości 40 zł do realizacji  

w sklepie Decathlon 

b) wyróżnienia: 10 zestawów zawierających gadżety z logo MOSiR: koszulka, pluszowa maskotka,  

smycz, torba bawełniana, lampka LED 

2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również przyznania tylko 

niektórych nagród. 

VIII. Uwagi końcowe 

1. Prace niezgodne z regulaminem nie zostaną opublikowane.  

2. Zdjęcia prac przechodzą na własność organizatorów.  

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.  

4. Odbiór nagrody zostanie ustalony po uprzednim kontakcie telefonicznym. W przypadku braku 

kontaktu Zwycięzcy Konkursu w ciągu 10 dni od daty ogłoszenia wyników, nagrody pozostają do 

wyłącznej dyspozycji Organizatora Konkursu.  

5. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie 

przez Organizatora zgłoszonych  prac z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na 

cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu. 

6. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Żorach 

nieodpłatnej, niewyłącznej  bezterminowej licencji na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich 

praw osobistych. 

 

IX. Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36a, 44-240 Żory. 

Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą poczty elektronicznej (e-mail): mosir@mosir.zory.pl 

http://www.mosir.zory.pl/
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2. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - 

Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresów mailowych: 
aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach promocyjnych oraz 
uczestnictwa w KONKURSIE organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorami przetwarzają jego dane osobowe, 
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca 

oprogramowania dziedzinowego. 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. Jeżeli skorzysta 

Pani/Pan z prawa do cofnięcia zgody, dane zostaną usunięte niezwłocznie. 
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 oraz  art. 18 RODO, 
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 
e) do przenoszenia danych, 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

 
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z 
Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 
maja 2018 r. 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. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Żorach. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
10   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
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