
REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU PLASTYCZNY „WIOSNA, MY i 
PRZYRODA” 

 
  

§ 1 
Organizator 

 
Organizatorem konkursu plastycznego (dalej „Konkurs”) dla dzieci pod nazwą 
„Wiosna, My i przyroda” jest Fundacja Tęczowe Rodziny, z siedzibą w Poznaniu, 
 na os. B. Śmiałego 25/14, kod pocztowy: 60-682, numer KRS:0000743484, NIP: 
9721293020 (dalej „Organizator”). 
 

§ 2 
Uczestnik 

 
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci (dalej „Uczestnicy”) przedszkolnych i 
szkolnych w następujących kategoriach wiekowych: 
a) Dzieci przedszkolne i klasy „0” (4-6 lat) 
b) Dzieci z klas 1-3 ze szkół podstawowych 
c) Dzieci z klas 4-8 ze szkół podstawowych 
 

§ 3 
Konkurs 

 
1. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom zaprezentowania siebie i swoich 

najbliższych w wiosennej scenerii oraz swoich umiejętności twórczych. 
2. Prace należy wykonać w formacie A4, A3 (praca płaska) z uwzględnieniem 

ciekawych i oryginalnych materiałów oraz technik. 
3. Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość i oryginalność w doborze 

materiałów lub technik wykonania pracy, jak również zgodności z tematem. 
 

§ 4 
Wybór Prac i nagrody 

 
1. Prace Uczestników oceni specjalnie powołane Jury Konkursowe biorąc pod 

uwagę oryginalność pomysłów i samodzielność wykonania, jak również 
zgodność z tematem konkursu. 

2. Każda dziecko może nadesłać maksymalnie 1 pracę. 
3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik 

konkursu jest autorem nadesłanej pracy i nie jest ona obciążona prawami 
autorskimi osób trzecich. 

4. Wykonana przez Uczestnika Praca powinna zostać wysłana na adres e-mail: 
konkursnelfa@teczowerodziny.pl, w formacie JPG, jpeg lub png i 
rozdzielczości nie mniejszej niż 1500 pikseli na dłuższym boku skanu lub 
zdjęcia pracy. Wielkość pracy nie może przekroczyć 2000 kb. 

 
5. Prace należy przesyłać na wskazany adres e-mail w terminie 22.03 – 

22.04.2021r.  z dopiskiem w temacie KONKURS PLASTYCZNY: „WIOSNA, 
MY I PRZYRODA” 

mailto:konkursnelfa@teczowerodziny.pl


6. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe przesłane pocztą lub 
przekazane bezpośrednio. 

7. Nagrodami rzeczowymi w konkursie są lalki Mattel Creatable World 
przekazane Organizatorowi przez organizację NELFA. 

8. Ogłoszenie wyników nastąpi: 24.04.2021r. na stronie internetowej fundacji: 
www.teczowerodziny.pl 

 

§ 5 

Procedury i przetwarzanie danych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela 
Ustawowego, podawanych w związku z Konkursem, jest Organizator. Dane 
osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia 
Konkursu. 

2. Wyrażenie zgody na udział Uczestnika w Konkursie jest jednoznaczne z 
wyrażeniem zgody na publikację Pracy przez Organizatora na stornach www 
(www.teczowerodziny.pl, www.nelfa.com), jak również na profilach 
społecznościowych tychże organizacji. 

3. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika zobowiązany jest do uzupełnienia 
formularza zgłoszeniowego oraz do zaznaczenia wymaganego pola ze zgodą 
na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1). 

 
 

§ 5 

Postanowienia końcowe  

1. Pełna treść niniejszego regulaminu dostępna będzie na stronie 
www.teczowerodziny.pl 

2. Konkurs ogłaszany i organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem 
Strony internetowej www.teczowerodziny.pl oraz portalu społecznościowego 
Facebook: www.facebook.com/fundacjateczowerodziny . 

3. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone w związku z 
Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. 
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Załącznik nr 1: 
 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE 
WIZERUNKU/PRAC PLASTYCZNYCH W CELACH KONKURSOWYCH  
 

 
  
  
 
……………………………………………………………………………… 
 
( imię i nazwisko dziecka, wiek) 
 
  
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym 
 
„WIOSNA, MY i PRZYRODA” oraz na przetwarzanie danych osobowych dziecka i 
publikację fotografii jego pracy plastycznej, umieszczonej na stronach internetowych 
(www.teczowerodziny.pl, www.nelfa.com), jak również na profilach 
społecznościowych tychże organizacji. 
  
 
Podstawa prawna: 
 

 
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 

ze zm.); 
 

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 
90, poz. 631 ze zm.). 
 

 
  
 
..…………………..…………………………………………….….. 
 
(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 
 
  
  
Organizator: 
 
Fundacja Tęczowe Rodziny 

os. B. Śmiałego 25/14,  

60-682 Poznań 
  

http://www.teczowerodziny.pl/
http://www.nelfa.com/

