
 

Regulamin - załącznik do Ogłoszenia konkursowego  

 

Regulamin Konkursu Plastycznego  pt. „Śpiewająca lokomotywa”, 

organizowanego przez Filharmonię Pomorską 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1) Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest Filharmonia 

Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Andrzeja Szwalbego 6,  

85-080 Bydgoszcz, NIP: 554-02-40-549, zwana dalej „Organizatorem”.  

2) Celem Konkursu jest wybranie przez Organizatora pracy plastycznej, która 

będzie stanowiła grafikę plakatu wykorzystanego do promocji koncertu  

pt. „Śpiewająca lokomotywa – koncert z okazji Dnia Dziecka”, 

zaplanowanego przez Organizatora na 3.06.2022 roku. 

3) Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora: 

www.filharmonia.bydgoszcz.pl. Wszelkie informacje o Konkursie, zmianach 

w Regulaminie oraz inne komunikaty dla uczestników Konkursu będą 

zamieszczone na wskazanej stronie Organizatora. Przekazane w ten sposób 

odpowiedzi, wyjaśnienia i informacje będą wiążące dla wszystkich 

uczestników Konkursu.  

4) Osobą wyznaczoną do udzielania informacji o konkursie jest Justyna 

Narewska,  e-mail: j.narewska@filharmonia.bydgoszcz.pl; tel. 52 321 25 50. 

5) Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i ujętych 

w nim zobowiązań uczestnika. Uczestnicy zgłaszając pracę konkursową 

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora  

w celu organizacji Konkursu i jego rozstrzygnięcia, a także eksploatacji prac 

konkursowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawą  

z dnia 4 lutego 1994 roku o pawie autorskim i prawach pokrewnych. Podanie 

danych jest dobrowolne, zaś uczestnikom przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych, poprawiania oraz usunięcia.  

6) Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Konkursie, w tym kosztów 

przygotowania pracy konkursowej.  

 

§ 2 Warunki uczestnictwa i termin Konkursu 

1) Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6-14 lat. 

2) Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

3) Zgłoszenie musi zawierać:  

a) wypełniony i podpisany przez opiekuna uczestnika konkursu formularz 

konkursowy; 

b) pracę konkursową pt. „Śpiewająca lokomotywa” w formacie A4,  

w orientacji pionowej, narysowaną kredkami, pisakami lub namalowaną 

farbami; 

c) oświadczenie opiekuna uczestnika pozwalające na użycie prac 

konkursowych przez Organizatora Konkursu do promocji koncertu 

„Śpiewająca lokomotywa – koncert z okazji Dnia Dziecka” na wszelkich 

nośnikach reklamowych; 
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4) W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora oraz 

członków komisji konkursowej.  

5) Konkurs trwa od dnia ogłoszenia na stronie www.filharmonia.bydgoszcz.pl 

do dnia 19 kwietnia 2022 r. Prace należy dostarczyć osobiście do Działu 

Promocji Filharmonii Pomorskiej (pokój 21) lub przesłać listem poleconym, 

kurierem lub za pośrednictwem innego operatora na adres: Filharmonia 

Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Dział Promocji, ul. Andrzeja Szwalbego 6, 

85-080 Bydgoszcz. Zgłoszenia konkursowe należy dostarczyć w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00.  

6) Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 6 nie będą brały udziału 

w Konkursie. Decyduje data wysyłki. 

 

§ 3 Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Spośród nadesłanych zgłoszeń konkursowych 3-osobowa komisja 

konkursowa, powołana osobnym zarządzeniem przez Dyrektora Filharmonii 

Pomorskiej, wyróżni 5 najlepszych prac, które następnie zostaną poddane 

szczegółowej ocenie. 

2. Komisja oceni szczegółowo wybrane zgodnie z pkt. 1 prace na podstawie 

następujących kryteriów i ich wag:  

a) atrakcyjność graficzna pracy plastycznej – maksymalnie 10 pkt;  

b) oryginalna, nowatorska koncepcja pracy – maksymalnie punktów 10 pkt; 

c) walory estetyczne koncepcji pracy – maksymalnie 10 pkt.  

3. Każda oceniana szczegółowo praca konkursowa może uzyskać 

maksymalnie 30 punktów. Punkty przyznane przez członków komisji  

w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane, a następnie zostanie 

ustalona średnia arytmetyczna. W przypadku, gdy dwie lub więcej prac 

konkursowych uzyskają równą ilość punktów, komisja konkursowa wybierze 

zwycięską pracę w jawnym głosowaniu standardową większością głosów. 

4. Komisja ogłosi zwycięzcę i wyróżnionych w Konkursie do dnia 26 kwietnia 

2022 r. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Organizatora. Zwycięzca i wyróżnieni w Konkursie zostaną także 

poinformowani o jego rozstrzygnięciu bezpośrednio przez Organizatora na 

podany adres e-mail opiekuna uczestnika. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy 

i wyróżnionych.  

6. W przypadku niezgłoszenia żadnych prac do Konkursu komisja unieważni 

Konkurs.  

 
§ 4 Nagrody 

1) Zwycięzca, wybrany przez komisję autor najlepszej pracy plastycznej, otrzyma 

nagrodę rzeczową ufundowaną przez Organizatora. Jego praca zostanie 

wykorzystana do grafiki promującej koncert pt. „Śpiewająca lokomotywa 

 – koncert z okazji Dnia Dziecka” i eksploatowana na wszelkich nośnikach 

reklamowych. 

2) Autorzy 4 prac wybranych jako wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Organizatora.  

3) Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 

wyników Konkursu.  



 

§ 5 Dane osobowe 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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 Organizator informuje, że 

Administratorem danych autorów zgłoszeń konkursowych oraz uczestników 

działań konkursowych wskazanych w formularzu konkursowym i oświadczeniu 

jest Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. 

2) Administrator przetwarza dane uczestników konkursu takie jak imię i nazwisko 

uczestnika oraz opiekuna uczestnika konkursu, pesel opiekuna uczestnika 

Konkursu, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu opiekuna 

Uczestnika - celem udziału w Konkursie.  

3) W świetle powyższego Organizator informuje, że:  

a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w celu związanym z przedmiotowym Konkursem;  

b) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja Konkursu na podstawie 

przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także dostawcy 

systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz 

Organizatora konkursu usługi prawne, promocyjne, organy uprawnione do 

otrzymania danych osobowych Uczestnika Konkursu na podstawie 

przepisów prawa, w szczególności organy kontroli.  

c) Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych;  

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

d) Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO 

prawo do usunięcia danych osobowych;  

•  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO;  

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

e) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi 

udział w Konkursie.  

f) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.  



g) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed 

ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 

zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  

 

§ 6 Reklamacje 

1) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu 

zgłaszać należy na wskazany adres poczty elektronicznej w terminie 

najpóźniej do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.  

2) Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków  

prawnych.  

3) Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres 

uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.  

4) Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia wpływu.  

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1) W kwestiach spornych decyzje podejmuje komisja konkursowa. 

Ostateczna decyzja należy do Dyrektora Filharmonii Pomorskiej. 

2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

3) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, 

nazwiska i informacji o laureatach Konkursu, a także umieszczenia tych 

informacji w materiałach promocyjnych Organizatora. 

4) W przypadku zmiany adresu e-mail, adresu itd. uczestnik konkursu jest 

zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod 

rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki 

niedoręczenia uczestnikowi korespondencji i nagrody związanej  

z realizacją niniejszego Regulaminu. 

5) Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

6) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie  

z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również 

przerwania lub odwołania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje na 

stronie internetowej Organizatora. 


