Załącznik do uchwały nr 65/2018 Zarządu Spółki
z dnia 23 listopada 2018 r. „Stadion Miejski”
Sp. z o.o. w Białymstoku

Regulamin konkursu plastycznego „Stadion marzeń”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników i organizatora konkursu pod
nazwą „Stadion marzeń”.
2. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki które uprawniają go do udziału
w konkursie. Uczestnik który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa
do otrzymania nagrody.
4. Organizatorem konkursu jest „Stadion Miejski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Białymstoku, ul. Słoneczna 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000452595, NIP 5423230046, REGON 2007631865.
5. Fundatorem nagród jest Stadion Miejski Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku.
6. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) impreza - impreza organizowana na Stadionie Miejskim w Białymstoku pn.: Mikołajki
na Stadionie”;
2) konkurs – konkurs prac plastycznych „Stadion marzeń”;
3) serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.stadion.bialystok.pl, Facebook
https://www.facebook.com/StadionMiejksiwBialymstoku
oraz
na
Twitter
https://twitter.com/Stadion_Bstok;
4) Stadion Miejski – obiekt sportowy położony przy ul. Słoneczna 1 w Białymstoku;
5) uczestnik – osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 roku życia posiadająca zgodę opiekuna prawnego
na udział w konkursie, wyrażoną w deklaracji uczestnictwa w konkursie, która nie jest pracownikiem
ani współpracownikiem organizatora albo członkiem rodziny pracownika lub współpracownika
organizatora.
§ 2.
Czas i miejsce przeprowadzenia konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 9 grudnia 2018 r., w siedzibie Spółki „Stadion
Miejski” Sp. z o.o. w Białymstoku, podczas organizowanej imprezy pn.: „Mikołajki na Stadionie”.
2. Prace, które będą brały udział w konkursie można wykonać w domu i przynieść na konkurs,
lub też wykonać je podczas imprezy.
3. Prace do konkursu należy zgłosić w dniu imprezy tj. 9 grudnia 2018 r. do godziny 13.00.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9 grudnia 2018 r. o godzinie 14.00.
§ 3.
Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi wykonać dowolną techniką pracę plastyczną,
w formacie A4, prezentującą „Stadion marzeń” i dostarczyć ją do organizatora do godziny 13.00 w dniu
imprezy.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden egzemplarz wykonanej pracy plastycznej.
3. Praca musi być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem. Prace nie podpisane lub
podpisane na przodzie pracy nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
4. Do pracy każdy uczestnik musi dołączyć podpisaną deklarację uczestnictwa, w brzmieniu
określonym w załączniku do regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) wcześniejszego zakończenia konkursu bez podania przyczyny;
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2) wykluczenia z konkursu uczestnika w każdym czasie, jeżeli uczestnik naruszy warunki udziału
w konkursie określone w regulaminie bądź nie złoży podpisanej deklaracji uczestnictwa w konkursie.
6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu oraz wyłonienia zwycięzców,
organizator powołuje komisję konkursową.
7. Komisja składa się z trzech osób: dwóch przedstawicieli wyznaczonych ze strony organizatora
oraz jednego przedstawiciela Domu Kultury Śródmieście.
8. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
9. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień regulaminu
rozstrzyga organizator.
§ 4.
Przyznanie nagród
1. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace,
oceniane pod względem: pomysłu, kreatywności, czytelności.
2. Nagrodzone zostaną trzy najwyżej ocenione przez komisję konkursową prace. Autorzy tych
prac otrzymają nagrody – plecak z gadżetami reklamowymi.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne gadżety reklamowe.
4. Nagrody zostaną uroczyście wręczone po ogłoszeniu wyników o godzinie 14.00 w dniu
9 grudnia 2018 r. na Stadionie Miejskim.
5. Osoby, które nie odebrały nagrody w terminie, o którym mowa w ust. 4, będą mogli odebrać
nagrodę w siedzibie organizatora, tj. na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1
w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
6. Brak odbioru nagrody, o której mowa w ust. 2, w wyznaczonym czasie i miejscu jest
równoznaczny z rezygnacja osoby uprawnionej do otrzymania nagrody i wygaśnięciem tego prawa.
7. W przypadku wygaśnięcia prawa do otrzymania nagrody, pozostaje ona w dyspozycji
organizatora.
8. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w regulaminie, bez
możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
9. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w serwisie.
§ 5.
Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna
1. Organizator podczas konkursu będzie wykonywał uczestnikom zdjęcia metodą cyfrową.
Wybrane zdjęcia, zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora, Facebook-u oraz
Twitterze, w celu fotorelacji i promocji z imprezy i konkursu.
2. Podczas wręczania nagród autorom trzech najwyżej ocenionych przez członków komisji
konkursowej prac, będą wykonywane zdjęcia metodą cyfrową, a następnie zdjęcia zostaną umieszczone
na stronie internetowej Organizatora, Facebook-u oraz Twitterze, w celu fotorelacji i promocji z imprezy
i konkursu.
3. Zdjęcia (z wizerunkami osoby uwiecznionej), które zostaną umieszczone na stronie
internetowej Organizatora, Facebook-u oraz Twitterze, będą stanowiły jedynie szczegół całości
uczestnictwa w konkursie, albowiem usunięcie wizerunku tej osoby nie zmienia charakteru zdjęcia.
4. Organizator oświadcza, iż uczestnictwo w konkursie będzie prowadzone w trybie art. 5
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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, stosuje przy przetwarzaniu danych
zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych,
prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
5. Organizator oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz
wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym udział w postepowaniu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania
i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.
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6. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO,
przetwarzanych celu związanym z uczestnictwem w konkursie.
7. Administratorem podanych danych osobowych jest Stadion Miejski Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Słonecznej 1, 15-323 Białystok, tel. 85 654 86 80, email: sekretariat@stadion.bialystok.pl zwany
w niniejszym paragrafie „administratorem”.
8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem email: iod@stadion.bialystok.pl.
9. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie na potrzeby związane z niniejszym konkursem.
10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych”.
11. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - „prawnie
uzasadnione interesy realizowane przez administratora”, firmom świadczącym usługi informatyczne,
dostawcom usług związanym ze wsparciem technicznym strony internetowej oraz portalom z których
administrator korzysta.
12. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej, podmiotom, które wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA.
Podmioty te przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy
pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych
w przypadku podmiotów posiadających certyfikat Privacy Shield.
13. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia
konkursu.
14. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania,
poprawienia, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do urzędu nadzorczego.
15. Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, do momentu ogłoszenia
wyników konkursu, bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
16. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, dla potrzeb organizacji konkursu
zgodnie z deklaracją uczestnictwa w konkursie, w brzmieniu określonym w załączniku do regulaminu.
Konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie uczestnika do udziału w konkursie.
17. Dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania.
§ 6.
Prawa autorskie i majątkowe
1. Organizator nie zwraca prac konkursowych.
2. Prace uczestniczące w konkursie stają się własnością organizatora i mogą być wykorzystane
do organizowania wystaw.
3. Uczestnicy konkursu z chwilą dokonania zgłoszenia pracy do konkursu:
1) przenoszą na organizatora autorskie prawa majątkowe do prac biorących udział w konkursie;
2) udzielają bezpłatnie organizatorowi zgody na publikację i rozpowszechnianie przedłożonej pracy
na zasadach określonych w regulaminie;
3) udzielają zgody na publiczne odtworzenie, wyświetlenie, udostępnienie, wystawienie pracy
w całości lub we fragmentach, przy pomocy dowolnej techniki i w każdej formie w szczególności
w utworach multimedialnych oraz materiałach informacyjnych i/lub promocyjnych,
4. Uczestnik wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala
organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia organizatora do zlecania
osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich.
5. Uczestnicy konkursu dołączają własnoręcznie podpisane, wraz ze zgodą na udział w konkursie
opiekuna prawnego, deklaracje uczestnictwa w konkursie, w brzmieniu określonym w załączniku
do regulaminu.
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§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.stadion.bialystok.pl przez cały czas
trwania konkursu oraz w siedzibie organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ
na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.
3. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień uczestników i organizatora
regulowany jest na podstawie zapisów niniejszego regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w konkursie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w serwisie.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, organizator
ma prawo do jego wiążącej wykładni.
6. Do wszelkich spraw związanych z konkursem i regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w serwisie.
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Załącznik do Regulaminu Konkursu plastycznego „Stadion marzeń”

……………………….., ………………… 2018 r.
Deklaracja uczestnictwa w konkursie plastycznym „Stadion marzeń”
Ja, rodzic/opiekun prawny ……………………………………………………………..
wyrażam zgodę na udział dziecka/dzieci w Konkursie „Stadion marzeń”:
1) ……………………………………………………………………………….…………..
(imię i nazwisko i wiek dziecka)
2) ……………………………………………………………………………….…………..
(imię i nazwisko i wiek dziecka)
3) …………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko i wiek dziecka)
jak również wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
dziecka/dzieci zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
...................................................................................................
data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, iż zapoznałem/am się warunkami Regulaminu uczestnictwa w Konkursie
organizowanym przez „Stadion Miejski” oraz akceptuję jego warunki.
...................................................................................................
data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż podczas wydarzeń związanych
z Konkursem będą wykonywane zdjęcia metodą cyfrową. Wybrane zdjęcia zostaną umieszczone
na stronie internetowej Stadionu www.stadion.bialystok.pl, Facebook-u oraz Twitterze i wyrażam
na to zgodę.
...................................................................................................
data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Powyższą zgodę można odwołać w każdej chwili, do momentu ogłoszenia wyników
konkursu, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną (maila) na poniższy adres poczty
elektronicznej: ……………………………………….. wpisując w temacie maila „nie wyrażam
zgody” lub bezpośrednio w siedzibie Organizatora.
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