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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt.: „WSPOMNIENIA Z FERII ZIMOWYCH ”

organizowanego w dniach 27.02.2023-12.03.2023 r.

§1 
ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Wspomnienia z 
ferii zimowych” (dalej: „Konkurs”).
2. Organizatorem konkursu jest TVP3 Opole 
3. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
4. Konkurs objęty niniejszym regulaminem odbędzie się w dniach 27.02.2023-12.03.2023r.
5. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wystąpienia przy-
czyn od niego niezależnych, prawo przerwania, przedłużenia lub zmiany warunków lub terminów kon-
kursów, w tym rozstrzygnięcia o wynikach konkursu i przekazania nagród.
6. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych: https://www.opole.tvp.pl
7. Temat pracy konkursowej brzmi: ,,Wspomnienia z ferii zimowych”.
8. Cele konkursu:rozwój zdolności manualnych , kreatywność 

§2 
UCZESTNICY

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 14 lat uczęszczające do placówek szkolnych na tere-
nie województwa opolskiego.

§ 3 
ZASADY KONKURSU
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, techniką płaską (technika – 
kredki, farby , akwarele, pastele).
2. Praca musi zostać wykonana samodzielnie.
3. Placówka szkolna może zgłosić nieograniczoną liczbę prac (nie więcej niż jedną pracę dziecka)
4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki, 
numer telefonu i e-mail placówki.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przezPrzedstawiciela ustawowego dziecka 
Oświadczenia (załącznik nr 1) oraz Karty zgłoszenia uczestnictwa (załącznik nr 2). Pracę konkursową wraz 
z załącznikami należy wysłać listownie na adres Telewizja Polska S.A oddział w Opolu , ul. Szpitalna 1 , 
45-010 Opole z dopiskiem na kopercie ,,Wspomnienia z ferii zimowych ” lub dostarczyć do siedziby orga-
nizatora (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00), w terminie do 12.03.2023 r., decyduje data 
stempla pocztowego.
 6. Karta zgłoszeniowa zawiera imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu placówki.
7. Kryteria oceny prac:
        a. pomysłowość w ujęciu tematu,
        b. walory artystyczne,
        c. kreatywność autora, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,
        d. estetyka wykonania

        e. samodzielność wykonania pracy.
8. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora, która wyłoni laureatów trzech 
pierwszych miejsc oraz wyróżnione prace.Decyzje Komisji są ostateczne.
9. Prace niezgodne z regulaminem, w tym prace zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w konkur-
sie.
10. Organizator nie zwraca prac.
11. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji nagrodzonych prac w celu promocji 
konkursu, placówki, bez jakichkolwiek roszczeń autorów prac.
13. Lista Laureatów oraz autorów wyróżnionych prac będzie ogłoszona w mediach społecznościowych 
TVP3 Opole oraz na antenie TVP3 Opole.
14. Dla Laureatów oraz autorów wyróżnionych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy. Dla grupy szkolnej laureata jest również przewidziany udział w programie Opolskie o poranku, 
gdzie cała grupa będzie mogła zapromować muzyczny występ artystyczny do 3 minut. 
 15. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą lub dostarczone osobiście przez przed-
stawiciela TVP3 Opole
16. Wyniki zostaną ogłoszone po dniu 19.03.2023.

Więcej informacji można uzyskać mailowo:anna.domanska@tvp.pl, oraz telefonicznie: 605 605 831

§ 4

ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób �zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) dane osobo-
we Uczestników Konkursu, ich Przedstawicieli ustawowych i Przedstawicieli Szkół, będących osobami 
�zycznymi będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu. 
2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Organizator informuje, że jest Administratorem danych osobowych 
Uczestników. 
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w 
tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. 
 4. Dane osobowe pozyskane na potrzeby Konkursu nie będą podlegały pro�lowaniu ani nie będą prze-
twarzane w żaden inny sposób, niż określony w niniejszym regulaminie.
5. Dane osobowe Uczestników i Przedstawicieli ustawowych dzieckaprzetwarzane są na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, tj. umowy jaka zostaje zawarta poprzez przystąpienie Uczestnika do Kon-
kursu, w celu jego przeprowadzenia oraz wydania nagród.Dane Osobowe Przedstawicieli Szkół przetwa-
rzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. uzasadnionego interesu administratora pole-
gającego na kontakcie z Przedstawicielami Szkół w celu uczestnictwa w Akcji.
6. Źródłem pochodzenia danych jest Przedstawiciel Szkoły. Organizator będzie przetwarzał następujące 
Dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, nazwa 
Szkoły, którą osoba reprezentuje.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w okresie koniecznym na całościowe przepro-
wadzenie Konkursu, a w przypadku rozpatrywania ewentualnych reklamacji okres ten zostanie odpo-
wiednio wydłużony. Dane osobowe zwycięzców Konkursu (Laureatów) będą przetwarzane ponadto 
przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań podatkowych Organizatora w związku z wydaniem 
nagród.
8. Osoby, których dane zostały pozyskane w związku z udziałem w Konkursie posiadają prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Powyższe uprawnienia można zrealizować poprzez 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą trady-
cyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspek-
tora Ochrony Danych/Opole konkurs „WSPOMNIENIA Z FERII ZIMOWYCH”. Osobom tym przysługuje 
również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwa-
rzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 
9. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.
10. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Organizatora jedynie instytucjom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa.
11. Podanie Danych osobowych stanowi warunek udziału w Akcji. Konsekwencją niepodania Danych 
będzie brak możliwości udziału w Akcji. 
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TVP3 Opole oraz na antenie TVP3 Opole.
14. Dla Laureatów oraz autorów wyróżnionych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy. Dla grupy szkolnej laureata jest również przewidziany udział w programie Opolskie o poranku, 
gdzie cała grupa będzie mogła zapromować muzyczny występ artystyczny do 3 minut. 
 15. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą lub dostarczone osobiście przez przed-
stawiciela TVP3 Opole
16. Wyniki zostaną ogłoszone po dniu 19.03.2023.

Więcej informacji można uzyskać mailowo:anna.domanska@tvp.pl, oraz telefonicznie: 605 605 831

§ 4

ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób �zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) dane osobo-
we Uczestników Konkursu, ich Przedstawicieli ustawowych i Przedstawicieli Szkół, będących osobami 
�zycznymi będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu. 
2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Organizator informuje, że jest Administratorem danych osobowych 
Uczestników. 
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w 
tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. 
 4. Dane osobowe pozyskane na potrzeby Konkursu nie będą podlegały pro�lowaniu ani nie będą prze-
twarzane w żaden inny sposób, niż określony w niniejszym regulaminie.
5. Dane osobowe Uczestników i Przedstawicieli ustawowych dzieckaprzetwarzane są na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, tj. umowy jaka zostaje zawarta poprzez przystąpienie Uczestnika do Kon-
kursu, w celu jego przeprowadzenia oraz wydania nagród.Dane Osobowe Przedstawicieli Szkół przetwa-
rzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. uzasadnionego interesu administratora pole-
gającego na kontakcie z Przedstawicielami Szkół w celu uczestnictwa w Akcji.
6. Źródłem pochodzenia danych jest Przedstawiciel Szkoły. Organizator będzie przetwarzał następujące 
Dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, nazwa 
Szkoły, którą osoba reprezentuje.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w okresie koniecznym na całościowe przepro-
wadzenie Konkursu, a w przypadku rozpatrywania ewentualnych reklamacji okres ten zostanie odpo-
wiednio wydłużony. Dane osobowe zwycięzców Konkursu (Laureatów) będą przetwarzane ponadto 
przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań podatkowych Organizatora w związku z wydaniem 
nagród.
8. Osoby, których dane zostały pozyskane w związku z udziałem w Konkursie posiadają prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Powyższe uprawnienia można zrealizować poprzez 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą trady-
cyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspek-
tora Ochrony Danych/Opole konkurs „WSPOMNIENIA Z FERII ZIMOWYCH”. Osobom tym przysługuje 
również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwa-
rzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 
9. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.
10. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Organizatora jedynie instytucjom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa.
11. Podanie Danych osobowych stanowi warunek udziału w Akcji. Konsekwencją niepodania Danych 
będzie brak możliwości udziału w Akcji. 
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Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu plastycznego

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

………………………………………………………………………………………………………

(IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO/DATA URODZENIA)

Dane osobowe dziecka - uczestnika konkursu:

……………………………………………………………( Imię i nazwisko dziecka)

……………………………………………………………(Adres zamieszkania dziecka)

…………………………………………………………… (data urodzenia dziecka)

OŚWIADCZENIE

 

1. Ja niżej podpisany Rodzic/Opiekun  oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu pt. 

„WSPOMNIENIA Z FERII ZIMOWYCH” i wyrażam  zgodę na nieodpłatne zamieszczenie pracy 

plastycznej mojego dziecka  …………………………………… wykonanej  i nagrodzonej ( laureat) w ramach  

konkursu „ WSPOMNIENIA Z FERII ZIMOWYCH” przeprowadzonego przez Telewizję Polską S.A.   

Oddział w Opolu w okresie od 27.02.2023r. do 12.03.2023r.  wyprodukowanym przez TVP3 Opole 

prezentującym prace wszystkich laureatów konkursu. Album ze zdjęciami prac plastycznych będzie  

zamieszczony na fanpage anteny TVP3 Opole na Facebooku oraz w audycji „Opolskie o poranku” (bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych) a ponadto  eksploatowany, w całości  lub w części,   w sposób 

nieograniczony  terytorialnie i czasowo  wraz  z prawem  do wykonywania  praw zależnych  do teledy-

sku   na następujących polach eksploatacji: 

    1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego 

urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy lub kopii, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficz-

ną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analo-

gową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio 

lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, 

dyskach, kościach pamięci, nośnikach  komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci; 

    2) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami lub kopiami wytworzonymi zgodnie z pkt 1 - wprowa-

dzanie ich do obrotu, najem, użyczanie; 

3)   wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym: 

a)   wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą  wizji  lub fonii przewodowej  lub bezprze-

wodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunika-

cyjnych lub multimedialnych, systemach teleinformatycznych  lub innych systemach przekazu (w 

tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub 

zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub 

bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, tele-

fonicznych lub telekomunikacyjnych, 

b)  wszelkie publiczne udostępnianie teledysku  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem sateli-

ty, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, systemy teleinformatyczne,  bazy danych, 

serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamknię-

tym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwi-

sach wymienionych w lit.a),

 c) wszelkie publiczne odtwarzanie,  wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.

Niniejszym działając w imieniu swoim i na rzecz mojego dziecka , przenoszę na Telewizję Polską S.A., 

na  zasadzie wyłączności  wszelkie  autorskie prawa majątkowe  do korzystania i rozporządzania  

pracą plastyczną  mojego dziecka, w całości i we fragmentach dowolnie wybranych przez Telewizję, 

w ramach  eksploatacji wyżej wskazanego Konkursu (jako elementu promocji)  , bez ograniczeń tery-

torialnych i czasowych   oraz zezwalam na wykonywanie praw zależnych - w zakresie i na polach 

eksploatacji określonych powyżej.  Przeniesienie praw , o których mowa powyżej, ma charakter 

nieodpłatny.

  Przyjmuję także  do wiadomości, że Telewizja Polska ma prawo  wykorzystania fragmentów zawie-

rającego pracę plastyczną dziecka  w celach promocyjnych  w/w konkursu, anteny TVP3 Opole Tele-

wizji, ich działalności, w tym podobnych konkursów organizowanych przez Telewizję Polską S.A.

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany, jestem rodzicem z pełnią praw rodzicielskich/ opieku-

nem  prawnym  wyżej wskazanego dziecka   ………………………………………………...

                                                                           ……………………………………………………… 

(Przedstawiciel ustawowy dziecka:  Rodzic/Opiekun)
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do Regulaminu konkursu plastycznego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

W KONKURSIE PLASTYCZNYM „Wspomnienia z ferii zimowych” 

Dane ucznia:

……………………………………………………………………..

imię i nazwisko autora

……………………………………………………………………..

wiek

……………………………………………………………………..

dokładny adres placówki

……………………………………………………………………..

numer telefonu 

……………………………………………………………………..

e-mail placówki


