REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Z DNIA 06.05.2020 r.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu plastycznego (zwanego dalej „Konkursem”), jest Główny Inspektorat
Transportu Drogowego z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 94, 00-807 Warszawa (zwany dalej
„Organizatorem”).
2. Tematem Konkursu jest hasło: „Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego”.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady uczestnictwa
w Konkursie.
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez żaden portal
społecznościowy.
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. w szczególności udzielaniem informacji
na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują wyznaczeni pracownicy Organizatora.
7. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Katarzyna Rytel tel. (22) 220
49 45, e-mail: konkurs@gitd.gov.pl
§ 2. CELE KONKURSU
Celami Konkursu są:
1)

popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

2)

kreatywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych z promowaniem

bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
3)

rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży;

4)

promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie.
§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży (zwanych dalej „Uczestnikami” lub indywidualnie
„Uczestnikiem”), które w dacie publikacji ogłoszenia o konkursie, wchodzą w przedział jednej z
trzech grupach wiekowych:
1) do lat 6;
2) 7 – 11 lat;
3) 12 – 15 lat.
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
3. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna
prawnego Uczestnika zgód zawartych w Oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu oraz jego przesłanie wraz pracą.

4.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być dzieci członków komisji konkursowej, o której mowa w § 7
ust. 3. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w odniesieniu do Uczestników, nad którymi
członek tej komisji sprawuje opiekę prawną.
§ 4. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe – dla 3 Uczestników w każdej kategorii wiekowej,
wyłonionych w sposób wskazany w § 6.
2. Łączna

wartość nagród (zwanych dalej łącznie „Nagrodą”) dla jednego Uczestnika nie

przekracza 760 zł brutto.
3. Informacja o rodzaju Nagrody jest zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na
stronie internetowej Organizatora.
4. Uczestnikowi, który wygrał Konkurs (zwanemu dalej „laureatem”) nie przysługuje prawo
wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani nagrodę innego rodzaju.
5. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.
6. Warunkiem przekazania Nagrody jest przesłanie przez laureata (skuteczne dostarczenie)
oryginału nagrodzonej pracy Organizatorowi wraz z oryginałami podpisanych oświadczeń zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 i 2.
§ 5. TERMIN I ZASADY NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie pracy wraz z załącznikiem w nieprzekraczalnym
terminie do 5 czerwca 2020 r. na adres mailowy: konkurs@gitd.gov.pl. Niedotrzymanie terminu
przewidzianego w zd. 1 skutkuje wykluczeniem pracy z Konkursu.
2. W treści maila, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać wskazane imię i nazwisko Uczestnika
(autora pracy) oraz jego wiek.
3. Praca powinna być załączona do e-maila w formacie .jpg lub .pdf jako skan lub zdjęcie w jakości
umożliwiającej obiektywną ocenę pracy.
4. Plik z wersją elektroniczna pracy (skan, zdjęcie) nie powinna przekraczać 10 Mb.
5. Laureaci konkursu zobowiązani są również do przesłania swoich prac pocztą na adres
Organizatora:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro Informacji i Promocji
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
Praca na odwrocie powinna zawierać dane autora (imię i nazwisko, wiek, dokładny adres
zamieszkania, na który ma zostać przesłana Nagroda).

Koszty przesyłki pocztowej ponosi Uczestnik.
6. Ogłoszenie

listy

laureatów

nastąpi

najpóźniej

do

20

czerwca

https://gitd.gov.pl/ Organizatora oraz za pomocą social mediów.

2020

r.

na

stronie

§ 6. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w formieplakatu, zwanej dalej „pracą”, która będzie nawiązywała do tematu Konkursu „Jestem bezpiecznym
uczestnikiem ruchu drogowego”.
2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi Uczestników, niepublikowanymi
wcześniej oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest
jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.
4. Prace nagrodzone nie będą zwracane Uczestnikom.
5. Tematyka prac powinna być ściśle związana z celami Konkursu.
6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe,
akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie
formy plastyczne płaskie. Organizator nie dopuszcza prac wykonanych techniką komputerową.
Rozmiar pracy nie może przekraczać formatu A0.
7. Przesłanie nagrodzonych prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
na Organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.
8. Prace niespełniające zasad, o których mowa w ust. 1-6 oraz dostarczone po wyznaczonym przez
Organizatora terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
9. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem pracy ponosi
Uczestnik.
§ 7. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny a uczestnictwo dobrowolne.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz sporządzenie i
nadesłanie pracy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. O przyznaniu Nagrody decyduje wyznaczona przez Organizatora komisja konkursowa, zwana
dalej: Komisją, w drodze analizy poprawności wykonania pracy przez Uczestników w sposób,
o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu. Komisja będzie oceniać zgodność pracy z tematem,
jakość wykonania, stopień trudności, oryginalność i pomysłowość, ogólne wrażenia estetyczne takie
jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania oraz samodzielność wykonania.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
5. Spośród nadesłanych prac, Organizator wyłoni po trzech laureatów w każdej grupie wiekowej.
6. Jeśli w danej kategorii wiekowej wpłynie 3 lub mniej prac, Komisja może odstąpić od wyboru
laureatów.
7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz
poprzez

ogłoszenie

na

stronie

internetowej

Organizatora

oraz

za

pośrednictwem

portali

społecznościowych.
8. Brak przesłania oryginału pracy wraz z oryginałami oświadczeń wskazanych w § 4 ust. 6,
w terminie 30 dni kalendarzowych od ogłoszenia laureatów powoduje utratę przez laureata prawa
do Nagrody a Organizator ma prawo do nagrodzenia innego Uczestnika.

9. W przypadku przesłania przez Uczestnika Konkursu większej liczby prac, niż zostało to określone
w Regulaminie, Komisja ma prawo dokonać wyboru jednej pracy podlegającej ocenie. Pozostałe
prace zostaną odrzucone.
10.

Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną wysłane laureatom do 14 dni kalendarzowych od

dnia otrzymania przez Organizatora oryginałów prac.
11. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na
adres wskazany przez laureata.
§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane
dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac, jakiekolwiek
zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek itp.
§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez
okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród laureatom.
3. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym niewskazanie danych będzie
skutkować brakiem możliwości dostarczenia Nagrody.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
5. Administratorem

danych

osobowych

udostępnianych

przez

Uczestników

Konkursu

jest

Organizator.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania
oraz prawo do usunięcia danych osobowych.
§ 10. PRAWA ORGANIZATORA
1. Na potrzeby popularyzacji celów Konkursu i problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego reprodukowania i wykorzystywania nagrodzonych
prac w następujący sposób:
1) używania i wykorzystania w działalności promocyjnej oraz informacyjnej Organizatora;
2) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi;
3) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych;

4) publicznego

wystawiania

i

wyświetlania

na

wszelkich

imprezach

otwartych

i zamkniętych, organizowanych przy udziale bądź uczestnictwie Organizatora;
5) wydawania i rozpowszechniania we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych,
wydawniczych i innych materiałach Organizatora;
6) umieszczania w Internecie (w szczególności strona www. Organizatora oraz w mediach
społecznościowych).
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nagrodzonych prac na wystawie.
§ 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania lub przebiegu Konkursu, Uczestnicy
powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu wywołuje skutków
prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem
“Konkurs z dnia 06.05.2020 r.” – obowiązuje

data wpływu do Organizatora.

Reklamacje

rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
5. Reklamacje niespełniające warunków § 11. ust. 1 - 4 nie będą rozpatrywane.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.05.2020 r. i obowiązuje do odwołania.
2. W

kwestiach

nieuregulowanych

Regulaminem

rozstrzyga

Organizator,

a

w

pozostałych

kwestiach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory związane z organizacją lub przebiegiem Konkursu będą rozwiązywane w pierwszej
kolejności polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w tym zasad Konkursu
w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej
Organizatora oraz Fanpage’u Organizatora na Facebooku.
Załączniki do Regulaminu:
1. Klauzula informacyjna
2. Wzór oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu o: wyrażeniu zgody
na uczestnictwo w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych, o znajomości i akceptacji
postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na wykorzystanie pracy i przeniesienie autorskich
praw majątkowych na Organizatora.

