
  REGULAMIN KONKURSU  

„UCZELNIA OCZAMI DZIECKA” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa  

w Konkursie plastycznym dla dzieci pt. „Uczelnia oczami dziecka”, zwanym (dalej 

„Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym 

Targu oraz Centrum Współpracy i Jakości, z siedzibą w Nowym Targu (34-400), przy  

ul. Kokoszków 71, REGON: 492722404, NIP: 7352432038 (dalej „Organizator”). 

3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2020, poz. 2094 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie 

publiczne w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz.U.2020.1740 t.j. z późn. zm.). 

4. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników Konkursu wynikają z niniejszego 

Regulaminu. 

§ 2  

CEL KONKURSU 

 

Celem Konkursu jest: 

• utrwalanie w świadomości dzieci rozwijania potrzeby kształcenia; 

• zmobilizowanie młodzieży do podejmowania w przyszłości nauki na uczelniach wyższych 

w szczególności w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu; 

• promowanie nowoczesnej wiedzy; 

• promowanie w świadomości dzieci funkcjonowania uczelni wyższej w regionie; 

• pozyskanie najładniejszych prac plastycznych, które stanowić będą elementy materiałów 

promocyjnych Uczelni. 

§ 3 

TEMAT KONKURSU 

 

1. Tematem Konkursu jest przygotowanie prac plastycznych prezentujących wyobrażenia 

dzieci na temat Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, z nawiąza-

niem do budynków, terenu, pracowników lub studentów Uczelni; 

2. Prace konkursowe będą oceniane w kategorii plastycznej. 

 



§ 4 

UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku 3–14 lat (Uczestnik); 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny; 

3. Do Konkursu każdy z uczestników zgłosić może maksymalnie 2 prace; 

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Opiekuna prawnego 

Uczestnika i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu; 

5. Opiekun prawny Uczestnika zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego 

Regulaminu; 

6. Na Konkurs można zgłosić jedynie projekt stworzony wyłącznie na potrzeby Konkursu; 

7. Opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego 

Regulaminu i zaakceptować jego warunki, w tym procedurę przyznawania i odbierania 

nagród.  

§ 5 

ZADANIA KONKURSOWE 

 

1. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice  

(np. malowanie, kolaż, wycinanka, rysowanie, wyklejanie) przy wykorzystaniu np. kredek, 

pasteli, farb plakatowych, długopisów, ołówków, akwareli, węgla, bibuły, kolorowego 

papieru i innych materiałów z wyłączeniem grafiki komputerowej; 

2. Praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A4, zgodnie z tematyką Konkursu; 

3.  Każda praca, na odwrocie, winna być opatrzona imieniem i nazwiskiem Uczestnika, 

wiekiem Uczestnika, tytułem pracy „Uczelnia oczami dziecka” oraz numerem  

tel. kontaktowego.  

§ 6 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym; 

2. Konkurs trwa od 29.11.2021 do 20.12.2021, do godz. 16:00; 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 22.12.2021 r.; 

4. Prace konkursowe należy dostarczyć do Organizatora (Centrum Współpracy i Jakości, 

PPUZ w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, pok. 238) osobiście  

lub korespondencyjnie na wyżej wymieniony na adres Uczelni. Prace nadesłane po terminie 

(liczy się data wpływu) nie będą dopuszczone do konkursu. 

5. Prace dostarcza Uczestnik i/lub Opiekun prawny Uczestnika w oryginale. 

6. W przypadku niewystarczającej liczby Uczestników Konkursu lub/i prac, Organizator 

zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia Konkursu w innym terminie; 



7. Do prac plastycznych należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu) i podpisaną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu); 

8. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, składającej się z: 

a) dr Bianka Godlewska-Dzioboń, prorektor ds. współpracy i projektów – przewodnicząca 

Komisji; 

b) dr Krzysztof Waśkowski, prorektor ds. nauki i rozwoju – członek Komisji; 

c) dr Maria Zięba, prorektor ds. studenckich i kształcenia – członek Komisji; 

d) mgr inż. arch. Agata Bentkowska, Dyrektor Instytutu Technicznego – członek Komisji; 

e) Przedstawiciel Samorządu Studenckiego – członek Komisji. 

9. Komisja Konkursowa dokona wyboru dwunastu, zwycięskich prac konkursowych oraz 

trzech wyróżnień; 

10. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie; 

11. Prace niespełniające warunków Regulaminu nie będą oceniane; 

12. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody i nieodpłatnym udzieleniem 

praw autorskich do wykorzystanie prac w celach promocyjnych; 

13. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa oraz złożone lub nadesłane po terminie  

nie będą podlegały ocenie konkursowej; 

14. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom.  

15. Prace konkursowe oceniane będą pod względem estetycznym;  

16. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę: 

• umiejętność doboru tematu pracy do ogłoszonego Konkursu,  

• jakość wykonania,  

• oryginalność. 

§ 7 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają pisemne podziękowanie za udział w Konkursie; 

2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie  

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazanej w formularzu zgłoszeniowym. 

3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości w mediach społecznościowych  

oraz na stronie internetowej Organizatora: https://ppuz.edu.pl/ 

 

 

 

 

 



§ 8 

NAGRODY 

 

1. Fundatorem nagród jest Organizator; 

2. Nagrodą główną będzie opublikowanie dwunastu najlepszych prac w kalendarzu 

promującym Uczelnię. Jedna praca to wybrany miesiąc roku kalendarzowego. Laureatom 

oprócz w/w kalendarza, zostaną wręczone 2 dniowe karnety narciarskie do wykorzystania 

w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska Sp. z o.o.  

3. Nagrody zostaną wręczone w dniu 10.01.2022, o godz. 15:00 na Auli PPUZ w Nowym 

Targu. W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną 

Covid-19 lub innych przyczyn uniemożliwiających wręczenie nagrody we wskazanym 

terminie, a także w przypadku nieobecności Laureata, nagroda zostanie przesłana  

na wskazany adres korespondencyjny lub wręczona Opiekunowi prawnemu Uczestnika 

Konkursu. 

4. Oprócz nagród głównych przyznane zostaną wyróżnienia, a autorzy wyróżnionych prac 

plastycznych otrzymają drobne upominki. 

5. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

6. Zwycięzcom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody 

innego rodzaju. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

 

§ 9 

DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Podhalańska Państwowa Uczelnia 

Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, zwana dalej PPUZ  

w Nowym Targu. 

2.  Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres Administratora, 

podany powyżej lub na adres: iod@ppuz.edu.pl. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Uczestnika zgody,  

w tym także rozliczenia podatku od Nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  

tj. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

4. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku utrwalonego na zdjęciach, przetwarzane 

będą w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją i przebiegiem 

konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Uczestnika zgody. 

5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom,  

z zastrzeżeniem, iż dane osobowe Zwycięzców Konkursu mogą być przekazywane 

mailto:iod@ppuz.edu.pl


organom państwowym i podmiotom publicznym w ramach posiadanych uprawnień 

wynikających z przepisów prawa. 

6. Odbiorcami danych osobowych i wizerunku mogą być użytkownicy strony internetowej 

Organizatora i jego profili w mediach społecznościowych, nabywcy materiałów 

informacyjnych i publikacji, w tym czasopism wydawanych przez Organizatora oraz 

podmioty, którym zostanie zlecony druk wyżej wymienionych materiałów. Organizator może 

ujawnić i przekazać podmiotom trzecim dane osobowe  

a. i wizerunek uczestnika Konkursu w celach informacyjnych związanych z jej organizacją  

b. i przebiegiem oraz w celach marketingowych za pomocą środków masowego przekazu,  

w tym mediów elektronicznych 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych 

celów oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w PPUZ w Nowym Targu.   

8. Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych,  

w przypadkach i na warunkach określonych w RODO, a także prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez 

wysłanie oświadczenia na adres e-mail: centrum.wspolpracy@ppuz.edu.pl. 

9. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzą, że przetwarzanie 

danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych osobowych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym jest 

dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości dokonania zgłoszenia.   

11. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne. 

12. Dane osobowego Uczestników Konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji i nie będą poddawane profilowaniu. 

13. PPUZ w Nowym Targu nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, jednakże zważywszy na to, że dane Uczestników pozyskiwane 

są przy pomocy formularza Google i biorąc pod uwagę ponadnarodowy charakter 

przepływu danych w ramach serwisu Google, informuje się, że właściciel serwisu deklaruje 

stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, 

zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych w ramach Strategii Tarcza 

Prywatności (Privacy shield). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych 



osobowych przez Google znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl . 

14. Za odrębną̨, dobrowolną zgodą Uczestnika, dane osobowe przetwarzane będą̨ również̇ 

w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektro-

niczną. Udzielenie zgód w w/w celach nie jest wymagane do udziału w Konkursie. 

 

§ 10 

UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Prace przechodzą na własność Organizatora; 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród; 

3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, podania nieprawdziwych danych, Organizatorowi przy-

sługuje prawo dyskwalifikacji danego Uczestnika z udziału w Konkursie;  

4. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany terminu Konkursu bądź jego odwołania w przy-

padku zdarzeń od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje. Uczestnikom nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia;  

5. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu; 

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator; 

7. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie internetowej Organizatora: 

https://ppuz.edu.pl/ 

 

 

Opr.: Centrum Współpracy i Jakości 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego pt. „Uczelnia oczami dziecka” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

PT. „UCZELNIA OCZAMI DZIECKA” 

 

Uczestnik   

Imię i Nazwisko: 
 

 

Adres korespondencyjny: 
 
 

 
 
 
 

Dane kontaktowe: 
(Telefon, adres e-mail) 
 
 

 

Wiek:  
 

Liczba prac zgłoszonych  
do konkursu: 

 

Opiekun Prawny   

Imię i Nazwisko:  
 

Dane kontaktowe: 
(Telefon, adres e-mail) 

 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU  

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez moje dziecko samodzielnie i jest ono  

jej jedynym autorem, nie była nigdzie wcześniej publikowana, ani przedstawiana na innych konkursach 

oraz że nie narusza jakichkolwiek praw osób czy podmiotów trzecich i że ja w imieniu dziecka ponoszę 

wszelką odpowiedzialność z tego tytułu. Oświadczam, że jako opiekun prawny autora przekazanej 

pracy, w przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich, ponoszę odpowiedzialność  

za poniesioną szkodę. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu plastycznego pt. „Uczelnia oczami 

dziecka”, wyrażam zgodę na jego postanowienia oraz na udział dziecka w Konkursie zgodnie  

z określonymi w nim warunkami.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, przez 

Organizatora Konkursu plastycznego pt. „Uczelnia oczami dziecka”, z siedzibą przy ul. Kokoszków 

71,34-400 Nowy Targ, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EWE (dalej RODO) 

oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z udziałem  

w Konkursie plastycznym pt. „Uczelnia oczami dziecka”, jego promowaniem, publikacją jego wyników 

oraz prezentacją i publikacją zgłoszonej pracy. Jestem świadomy/-a przysługującego mi prawa  

do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą mnie/mojego dziecka.  



4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy,  

w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu plastycznego pt. „Uczelnia oczami dziecka”  

i umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych.  

5. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, 

stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu plastycznego pt. „Uczelnia oczami dziecka”  

i wyrażam zgodę na wszystkie punkty tam zawarte.  

6. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

………………………………………..… …………….…………………………………………….…  
                     Miejscowość i data                                   czytelny podpis Opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu plastycznego pt. „Uczelnia oczami dziecka”. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
i wykorzystanie wizerunku małoletniego 

 
 

Działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego  
 

…………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 
utrwalonego na przekazanych fotografiach. 

 
 
 
…………....................................                                     ….................................................. 
                 miejscowość, data                                                                               podpis Opiekuna prawnego 

 
 
Wyrażam również zgodę na zamieszczenie wizerunku utrwalonego w w/w 
sposób na stronie internetowej Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej 
w Nowym Targu, na Facebooku i Instagramie oraz na lokalnych portalach 
i w lokalnej prasie, w celach związanych z promocją Podhalańskiej Państwowej 
Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. 
                                                                                                

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 
r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EWE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach wydarzenia jest Podhalańska 
Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się 
skontaktować poprzez e – mail: iod@ppuz.edu.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, 
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Pani/Pan wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez 
PPUZ w celach związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Dane osobowe będą przetwarzane 
przez PPUZ w celach promocyjnych zgodnie z klauzulą informacyjną. 

5. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z przepisami prawa. 
6. Odbiorcami danych będą: 

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora, 

- podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług niezbędnych do wykonania umowy 

lub świadczenia usługi 

- organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana 

danych osobowych 

7. Uczestnicy wydarzenia mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo  
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  
jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 



9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi  
realizację celów do których dane były zbierane. 

10. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia  
na stronie internetowej Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, 
Facebooku i Instagramie oraz na lokalnych portalach i w lokalnej prasie, w celach związanych 
z promocją Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

12. Pani/Pana dane osobowe  nie będą podlegały profilowaniu. 
 
 
 

……….……………………................................................... 
                                                                                                                                                                     .      

podpis Opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


