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REGULAMIN drugiej edycji konkursu 

pt. „Nasza oPolska wieś widziana oczami dziecka” 

 

§ 1. ORGANIZATOR 

Organizatorem drugiej edycji konkursu plastycznego „Nasza oPolska wieś widziana oczami 

dziecka” (zwanym dalej "Konkursem"), jest Dyrektor Opolskiego Oddziału Regionalnego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole 

(zwany dalej „Organizatorem”). 

 
Patronat nad konkursem objęła Pani VioIetta Porowska Poseł na Sejm RP. 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Fundatorem nagród jest Organizator. 

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia 

przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu 

do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

6. Konkurs jest prowadzony na stronie: 

 https://www.facebook.com/opolski.oddzial.regionalny.ARiMR/ (zwanej dalej "Fanpage") 

oraz stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/konferencje-wydarzenia-

spotkania8  

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 

Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 

 

§ 3. PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej (dowolną 

techniką) przedstawiającej wieś. Praca powinna być w formacie A-4. 
2. Przesłaną pracę plastyczną na odwrocie należy opisać pełnym imieniem i nazwiskiem autora 

oraz podaniem wieku autora pracy. 

3. Osoby przesyłające prace konkursowe zapraszamy do polubienia Fanpage 

https://www.facebook.com/opolski.oddzial.regionalny.ARiMR/ 
 

§ 4. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i 

wczesnoszkolnym (7-9 lat) z województwa opolskiego, których opiekunowie poprawnie 

wypełnią i dostarczą dokumenty stanowiące załączniki do regulaminu (dalej: „Uczestnik”). 

https://www.facebook.com/opolski.oddzial.regionalny.ARiMR/
https://www.gov.pl/web/arimr/konferencje-wydarzenia-spotkania8
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2. Do pracy plastycznej należy dołączyć wypełnione zgłoszenie (załącznik nr 1 do Regulaminu) 

oraz formularz zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych (załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu) oraz oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do pracy, 

stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu. 

3. Opiekun Uczestnika oświadcza, że: 

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Konkursu; 

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 

procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również 

regulaminu Facebook; 

d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w Konkursie. 

4. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są Organizatorzy Konkursu (dzieci pracowników 

Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR). 
 

§ 5. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy”) na 

portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem 

https://www.facebook.com/opolski.oddzial.regionalny.ARiMR/ 

2. Konkurs trwa od dnia 27 lipca 2022 roku do dnia 14 września 2022 roku. 

3. Prace należy nadesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Opolskiego OR ARiMR. 

4. W przypadku złożenia w siedzibie Opolskiego ARiMR prace winny być złożone do dnia 14 

września 2022 roku, do godz. 15:30 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Opolski Oddział Regionalny ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole z dopiskiem KONKURS 

PLASTYCZNY. 

5. W wypadku wysyłki decyduje data jej wpływu do Organizatora Konkursu. 

6. Prace dostarczone po terminie określonym w § 5 pkt 2 nie wezmą udziału w Konkursie. 
 

§ 6. NAGRODA 

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. 
 

§ 7. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a. poprawne wykonanie zadania opisanego w § 3 Regulaminu. 

b. poprawne wypełnienie przez opiekuna prawnego i odesłanie wraz z pracą plastyczną 

Formularza Zgłoszenia (oraz pozostałych załączników), będących jednocześnie 

akceptacją Regulaminu. 

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy atrakcyjności wykonania 

pracy plastycznej w tym zastosowanej techniki, przez powołaną w tym celu Komisję. 

4. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

5. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni: zwycięzców za zajęcie I, II i III miejsca oraz 

https://www.facebook.com/opolski.oddzial.regionalny.ARiMR/
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wyróżnionych. 

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za 

pośrednictwem wiadomości pisemnej (email) lub telefonicznej w ciągu 5 dni roboczych od 

momentu zakończenia konkursu. 

7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta 

konkursowego na https://www.facebook.com/opolski.oddzial.regionalny.ARiMR/ 

8. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest poprawne wypełnienie 

danych adresowych w Formularzu Zgłoszenia do Konkursu. 

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wręczone/wysłane/dostarczone/ Uczestnikom w 

terminie, o którym laureat zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości od 

Organizatora. 

10. W przypadku wysyłki nagrody na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny 

koszty przesyłki ponosi Organizator. 

11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym 

Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

poszczególnych nagród. 
 

§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 

Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie 

Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawidłowego adresu do korespondencji lub 

podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 

przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań 

związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 

aplikacji ze strony Facebooka. 
 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnicy konkursu, z chwilą przystąpienia do konkursu przenoszą nieodpłatnie na rzecz 

Organizatora majątkowe prawa autorskie do stworzonych przez siebie prac wraz z 

przeniesieniem własności na następujących polach eksploatacji: umieszczenie i 

rozpowszechnianie zapisu z konkursu i wykonanych prac na stronie internetowej 

Organizatora/profilu Organizatora na Facebook'u. 

2. W razie naruszenia przez Uczestnika konkursu jakichkolwiek praw osób trzecich, ponosi on 

wyłączną odpowiedzialność wobec tych osób. Organizator nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności. 
 

 

https://www.facebook.com/opolski.oddzial.regionalny.ARiMR/
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§ 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 
Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub 
pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa. 

2. 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, dalej RODO). 

3. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@arimr.gov.pl. 

4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych (art. 6 

ust. 1 lit a RODO). 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

Konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia przez dziecko 

udziału w konkursie. 

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko oraz wiek Uczestnika, 

b) imię i nazwisko Opiekuna Prawnego, 

c) telefon kontaktowy i adres korespondencyjny. 

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

(także w mediach) o wynikach konkursu. 

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

13. 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 

mailto:info@arimr.gov.pl
mailto:iod@arimr.gov.pl
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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. 

Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych 

wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych 

lub w inny sposób przetwarzanych. 
14. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2022 roku. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage'u: 

https://www.facebook.com/opolski.oddzial.regionalny.ARiMR/ oraz stronie internetowej 

ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/konferencje-wydarzenia-spotkania8  

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

ARiMR: 

➢ https://www.gov.pl/web/arimr/konferencje-wydarzenia-spotkania8 oraz na 

Fanpage'u: 

➢ https://www.facebook.com/opolski.oddzial.regionalny.ARiMR/ 
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