Opole, dnia 02.04.2019 r.

REGULAMIN KONKURSU
NA IMIĘ ORAZ PROJEKT MASKOTKI FIRMOWEJ
PROWOD SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Postanowienia ogólne

§1
1.

Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa warunku uczestnictwa w Konkursie na imię oraz projekt maskotki
firmowej Prowod Sp. z o.o. (dalej: Konkurs).

2.

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu, a wszelkie materiały
marketingowe mają jedynie charakter informacyjny.

Organizator Konkursu

§2
Organizatorem Konkursu jest PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kup (46-082) przy ul. Rynek 4, (e-mail:
sekretariat@prowod.pl,tel. 77/ 469 11 81) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr 0000102843, zidentyfikowana do
celów podatkowych pod NIP 7541000021 zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
Uczestnicy Konkursu

§3
1.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) oraz
gimnazjów, zlokalizowanych na obszarze Gmin: Dobrzeń Wielki, Murów oraz Popielów.

2.

Osoby, które zgłoszą swój udział w Konkursie zwani są dalej: Uczestnikami konkursu.

Przedmiot i cel Konkursu

§4
1.

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie utworu w postaci projektu maskotki firmowej Spółki Prowod Sp. z o.o.
(Praca konkursowa), oraz wyłonienie zwycięzcy Konkursu, tj. twórcy najciekawszego, oryginalnego projektu
maskotki Prowod Sp. z o.o. zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

2.

Do projektu należy dołączyć propozycję imienia dla maskotki. Propozycja imienia będzie przedmiotem osobnego
rozstrzygnięcia komisji konkursowej i nie wpływa ona na ocenę projektu maskotki.

3.

Konkurs ma na celu promocję Spółki jak również podniesienie świadomości dotyczącej znaczenia działalności
spółek komunalnych w upowszechnianiu działań ekologicznych na terenie ich działalności.

4.

Konkurs trwa od dnia ogłoszenia konkursu tj. 2 kwietnia do 24 kwietnia 2019 r.

Praca konkursowa

§5
1.

Praca konkursowa może zostać wykonana w nieograniczonym rozmiarze i dowolnej formie np. rysunek, grafika
komputerowa ( mile widziany projekt w wersji 3D) lub inna technika umożliwiająca zilustrowanie projektu
maskotki.

2.

Praca konkursowa, musi jednoznacznie kojarzyć się z działalnością Organizatora oraz przekazywać pozytywne
treści i skojarzenia.

3.

Każda Praca konkursowa musi być realizowana wyłącznie przez jedną osobę (twórcę). Prace konkursowe
stworzone wspólnie przez więcej niż jedną osobę (współtwórców) nie będą uwzględniane w Konkursie.

4.

Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną Pracę konkursową wraz z propozycją imienia dla maskotki.

5.

Złożone Prace konkursowe nie będą zwracane, przechodzą na własność Organizatora.
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§6
1.

Wszystkie zgłoszone Prace konkursowe muszą być pracą własną Uczestników, nigdzie wcześniej nie publikowaną
i nie zgłaszaną do innych konkursów. Nie mogą naruszać praw autorskich, czy znaków towarowych osób trzecich.

2.

W przypadku nadużyć dokonanych przez Uczestników konkursu, które w szczególności polegają na kopiowaniu
prac osób innych, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy z przyczyn formalnych.

3.

Uczestnik konkursu oświadcza, że przyjmuje całkowitą i niegraniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób
trzecich, kierowanych wobec Organizatora, w sprawie naruszenia praw autorskich dotyczących zgłoszonej Pracy
konkursowej.
§7

1.

Wybrany projekt zostanie zrealizowany w formie pluszowej maskotki.

2.

Maskotka będzie symbolem upamiętniającym jubileusz 25-lecia istnienia Prowod Sp. z o.o. oraz będzie
wykorzystana w celach promocyjnych a także w działaniach mających na celu edukację ekologiczną dzieci
i młodzieży, zwiększającą poczucie odpowiedzialności za środowisko.

3.

W procesie przygotowania Prac konkursowych zaleca się zapoznanie z zakresem działalności Prowod sp. z o.o.
poprzez stronę internetową: www.prowod.pl

Uczestnictwo w Konkursie

§8
1.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.

Zgłoszenie Pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie.

3.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie Pracy konkursowej Organizatorowi wraz z wypełnionym
i podpisanym Formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

4.

Za niepełnoletnich Uczestników konkursu Formularz zgłoszeniowy podpisują i składają rodzice lub opiekunowie
prawni.

Miejsce i termin zgłaszania Prac konkursowych

§9
1.

Pracę konkursową wraz z wymaganym Formularzem zgłoszeniowym można złożyć osobiście lub przesłać pocztą
tradycyjną lub przesyłką kurierską na jeden z poniższych adresów Organizatora:
Prowod sp. z o.o.

lub

Prowod sp. z o.o.

ul. Rynek 4,

ul. Janiny Kłopockiej 3,

46-82 Kup

45-920 Opole

2.

Na kopercie/opakowaniu należy umieścić dopisek „Konkurs na maskotkę PROWOD Sp. z o.o.”

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie poczty/kuriera.

4.

Praca konkursowa przesłana drogą elektroniczną nie będzie podlegała ocenie.

5.

Zgłoszenia Prac konkursowych należy dokonać w terminie trwania Konkursu określonym w § 4 ust.4 .

6.

Za datę dostarczenia uważa się datę wpływu Pracy konkursowej do Organizatora.

7.

Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie oraz dostarczone po terminie
zakończenia Konkursu nie będą rozpatrywane.

Poufność i przetwarzanie danych osobowych

§ 10
1.

Organizator zobowiązuje się do stosowania zasady poufności dotyczącej pozyskanych w ramach Konkursu, danych
osobowych.

2.

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Organizator.
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3.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte są w Klauzuli informacyjnej
stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

§ 11
1.

W konkursie może wygrać tylko jeden projekt maskotki i zostać wyłonione tylko jedno imię.

2.

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, która będzie również nadzorowała
prawidłowy przebieg Konkursu.

3.

Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne, zapadają większością głosów.

4.

Powołana Komisja konkursowa wyłoni laureata w konkursie na projekt wyglądu oraz laureata na imię dla
maskotki. Może to być również jeden laureat w obu kategoriach.

5.

Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę przede wszystkim kreatywność pomysłu oraz
dopasowanie Pracy konkursowej do charakteru działalności Spółki, a nie technikę i poziom wykonania.

6.

Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

7.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

8.

Komisji przysługuje prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.

9.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie lub e-mailowo.

10. Wręczenie nagród nastąpi 1 czerwca 2019 r. podczas pikniku ekologicznego na terenie kąpieliska „Balaton”, ul.
Stawy, Dobrzeń Wielki.
11. Wyniki konkursu, a także termin i miejsce wręczenia nagrody i ewentualnych wyróżnień zostaną podane do
publicznej wiadomości na stronie internetowej www.prowod.pl
12. Wybrane projekty mogą zostać zaprezentowane na materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora,
stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz w aplikacji mobilnej Prowod sp. z o.o. , a także
w pozostałych mediach (w tym: Internecie).
Prawa autorskie

§ 12
1.

2.
3.
4.
5.

Poprzez udział w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczenia
terytorialnego oraz na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do przesłanego utworu – Pracy
konkursowej, na następujących polach eksploatacji:
 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy,
 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - nieograniczone
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
szczególności w celu promocji
Uczestnik udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek utworu, w tym również
do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.
Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwór oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem
i nazwiskiem Wykonawcy.
Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.
Przejście praw autorskich powoduje przejście na Organizatora własności egzemplarza utworu.

Postanowienia końcowe

§ 13
1.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie
podczas trwania Konkursu. Wszelkie zmiany oraz informacje dot. konkursu publikowane będą na stronie
internetowej Organizatora: www.prowod.pl
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2.

Kwestie sporne, nieobjęte Regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga Organizator.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do:


odwołania Konkursu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub wystąpienia innych okoliczności
uzasadniających podjęcie takiej decyzji,



niedopuszczenia lub wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, którzy naruszają postanowienia
niniejszego Regulaminu.

4.

Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu ponosi uczestnik konkursu.

5.

Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

- Formularz zgłoszeniowy na „Konkurs na imię oraz projekt maskotki Prowod Sp. z o.o.
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu
na imię oraz projekt maskotki Prowod sp. z o.o.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA
„KONKURS NA IMIĘ ORAZ PROJEKT MASKOTKI
PROWOD SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
1.

Imię i nazwisko dziecka – Uczestnika konkursu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.

Nazwa i adres placówki szkolnej oraz oznaczenie klasy, do której uczęszcza Uczestnik konkursu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr tel., e-mail) rodzica/opiekuna prawnego* Uczestnika konkursu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Propozycja imienia maskotki:

Oświadczenie i zgoda rodzica/opiekuna prawnego*
Ja niżej podpisany
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
będący rodzicem/opiekunem prawnym*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka – Uczestnika konkursu)
niniejszym oświadczam, co następuje:


wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie na imię oraz projekt maskotki Prowod Sp. z o.o.,



zapoznałem się i zobowiązuję do przestrzegania Regulaminu konkursu, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego
regulacje i postanowienia,



zapoznałem się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w Regulaminie konkursu,



wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka zawartych
w formularzu zgłoszeniowym, do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu w szczególności w celu zgłoszenia
uczestnictwa i wzięcia udziału w konkursie, kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym, informowania przez Organizatora
o udziale w konkursie i jego wynikach,



wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska, nazwy i
adresu placówki szkolnej i klasy, do której uczęszcza oraz utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo jego wizerunku.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie w tym na stronach
internetowych i aplikacji mobilnej Organizatora oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp.) oraz zamieszczanie
w materiałach promocyjnych i informacyjnych,



jestem świadomy tego, że przysługuje mi prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednak wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Wycofanie zgody skutkuje rezygnacją w udziale w
Konkursie,



przekazana Praca konkursowa jest autorskim, oryginalnym i samodzielnym pomysłem mojego dziecka, nigdzie wcześniej nie
publikowana i nie zgłaszana do innych konkursów i nie narusza praw autorskich i znaków towarowych osób trzecich.,



przyjmuję pełną odpowiedzialność zarówno wobec Organizatora konkursu, jak i osób trzecich, w przypadku, gdy zgłoszona
Praca konkursowa naruszałaby prawa innych osób,



w chwili podpisania niniejszego oświadczenia przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu – Pracy
konkursowej na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.

……………………………………………………………
Miejscowość, data
*niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego*

Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu
na imię oraz projekt maskotki Prowod sp. z o.o.

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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- dalej RODO, informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest
PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kup (46-082) przy ul. Rynek 4. Z Administratorem można się skontaktować
poprzez adres e-mail: sekretariat@prowod.pl telefonicznie pod nr: 77 469 11 81 lub pisemnie na adres biura
administratora: Prowod Sp. z o.o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole. W Spółce został wyznaczony
inspektor ochrony danych. Kontakt z inspektorem możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail.:
iod@prowod.

2.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit. a)
rozporządzenia RODO w celu uczestnictwa i podjęcia niezbędnych działań związanych z przeprowadzeniem
Konkursu na imię oraz projekt maskotki Prowod sp. z o.o.

3.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia udział w konkursie.

4.

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Organizatora odpowiedzialni za
organizację konkursu, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty zapewniające obsługę IT administratora,
hostingodawcy poczty e-mail administratora, kancelarie prawne w zakresie niezbędnym dla ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów
przetwarzania, tj. przez okres od dnia wysłania zgłoszenia do dnia finału konkursu, a po jego upływie przez
okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Organizatorowi.

6.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7.

Rodzic/opiekun prawny Uczestnika konkursu posiada prawo dostępu do treści jego danych oraz ich
sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w rozporządzeniu RODO.

8.

Rodzic/opiekun prawny Uczestnika konkursu posiada również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

9.

Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa
w konkursie.

10. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych danego uczestnika narusza przepisy
rozporządzenia RODO.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

