REGULAMIN KONKURSU „I love Poland”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w
konkursie plastycznym „I love Poland”, zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny
prac konkursowych.
2. Organizatorem Konkursu jest Rafał Żurowski prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Agnecja The Owners z siedzibą w Koronowie, ul. Orzechowa 6, 86-010 Koronowo,
Polska, która została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP: 967-115-21-09, REGON 341216285.
Adres poczty elektronicznej:
Adres reklamacyjny: info@theowners.pl
Numer telefonu +48660454246
(opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika
właściwego operatora)
3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie: www.facebook.com/
PolskaFundacjaNarodowa/ oraz www.pfn.org.pl.
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” z siedzibą w
Warszawie (00-124), przy Alei Jana Pawła II nr 12, wpisana do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000655791, numer NIP: 5252691880, numer REGON: 366198872, zwana
dalej „Fundatorem” lub „PFN”.
§2 Cel konkursu
Konkurs ma na celu:
a) wzmacnianie więzi młodego pokolenia z ojczyzną własną lub z ojczyzną przodków;
b) upowszechnianie i popularyzacja ważnych wydarzeń z historii Polski wśród dzieci i
młodzieży z polskimi korzeniami, mieszkającymi poza granicami kraju;
c) podtrzymywanie tożsamości narodowej młodzieży narodowości polskiej
mieszkającej za granicą;
d) popularyzacja historii Polski wśród odbiorców wydarzenia;
e) rozwijanie plastycznych i twórczych umiejętności dzieci.
§3 Harmonogram konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 07 września 2019 r. do 04 października 2019 r., zgodnie z
następującym harmonogramem:
•
07.09.2019 r. - ogłoszenie Konkursu podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
•
27.09.2019 r. do godziny 23:59 - termin zgłoszenia pracy (skan lub zdjęcie) drogą
elektroniczną na adres konkursilovepoland@theowners.pl
•
28.09.2019 r.- termin dostarczenia pracy do Polskiej Szkoły Sobotniej w Plymouth do
pracownika wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły (do godziny 11.00).
•
04.10.2019 r. - wyłonienie zwycięzców w każdej kategorii wiekowej.
§4 Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie,
który dokonana prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z §5.
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie uczeń Polskiej Szkoły Sobotniej w Plymouth
z siedzibą w Salisbury Road Primary School, Salisbury Road, St Judes, Plymouth, PL4 8QZ,
na podstawie oświadczenia Dyrekcji Szkoły o wpisaniu Uczestnika na listę uczniów.
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3. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zdjęcia
(pracy konkursowej) przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie narusza
ono praw osób trzecich oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie do nadesłanego utworu oraz że wszystkie osoby widniejące na niej
wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
4. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w
Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do udziału w konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną
akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.
§5 Zasady konkursu
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2. Uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez wysłanie skanu lub wysokiej jakości zdjęcia
wykonanej przez siebie pracy plastycznej na adres mailowy:
konkursilovepoland@theowners.pl do dnia 27.09.2019 r. do godziny 23:59, z tytułem
Konkurs plastyczny „I love Poland”, z zastrzeżeniem ust. 8.
W treści wiadomości należy podać:
a) tytuł pracy;
b) imię i nazwisko autora;
c) rok urodzenia i klasę, do której autor uczęszcza w Polskiej Szkole Sobotniej w
Plymouth;
d) imię i nazwisko rodzica/opiekuna;
e) adres korespondencyjny oraz adres e-mail.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną, wcześniej
niepublikowaną.
4. Każda praca może mieć tylko jednego autora, w konkursie nie mogą brać udziału prace
dwóch lub więcej autorów.
5. Do konkursu można składać prace płaskie wykonane techniką dowolną (graficzne,
kolaże, rysunki, prace malarskie, itp.), w formacie maksymalnie A3 lub B3, na temat
historii Polski.
6. Praca nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi
obyczajami, naruszać praw osób trzecich, zniesławiających, obrażających uczucia
religijne, wzywających do nienawiści rasowej i/lub etnicznej i/lub wyznaniowej, jak
również nie może przedstawiać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie
dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt oraz wszelkich innych podobnych.
7. Prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie przez autora biorącego udział w
konkursie.
8. Oryginał pracy należy dostarczyć do 28.09.2019 r. do godz. 11.00 do Polskiej Szkoły
Sobotniej w Plymouth do pracownika wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły. Na odwrocie
pracy należy wpisać: tytuł konkursu, imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza
uczestnik.
Oryginały prac, które nie zostaną dostarczone do 28.09.2019 pomimo nadesłania cyfrowej
kopii i zgłoszenia pracy do konkursu nie będą oceniane.
9. Oryginał pracy należy złożyć wraz z załącznikami, tj:
- załącznik nr 1 do Regulaminu
- załącznik nr 2 do Regulaminu
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- oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu („Ja, ……….
(imię i nazwisko), oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „I Love Poland”
i akceptuję w całości jego postanowienia– podpis).
10. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, o niewłaściwym
formacie i wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z prawem
bądź w inny sposób naruszający postanowienia Regulaminu nie zostaną dopuszczone do
Konkursu. O niedopuszczeniu zdjęcia do Konkursu decyduje Organizator.
11. Organizator nie zwraca przekazanych prac.
12. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I.
Klasy 0 – 2,
II. Klasy 3 – 5
III. Klasy 6,7 i GSCE.
13. Jury powołane przez organizatora wyłoni zwycięzców w każdej kategorii wiekowej
według kryteriów:
•
•
•
•

- estetyka wykonanej pracy od 1 do 5 punktów;
- oryginalność, pomysłowość od 1 do 5 punktów;
- zgodność pracy z tematem: „I love Poland” od 1 do 5 punktów;
- walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania od
1 do 5 punktów.

14. Jury w terminie do dnia 04.10.2019 r. wyłoni Zwycięzcę Konkursu w każdej z trzech
kategorii wiekowych oraz przyzna dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Decyzje
Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
15. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w terminie do 15
października 2019 r.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z autorami prac, które
zostaną nagrodzone w Konkursie. Organizator skontaktuje się z Laureatem dowolną drogą,
wykorzystując do tego celu dane podane w zgłoszeniu konkursowym. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności z powodu niezawinionej przez Organizatora niemożności
powiadomienia Laureata o wygranej, w szczególności z powodu wskazania przez niego
błędnych danych kontaktowych lub ich zmiany w czasie trwania Konkursu.
17. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 15.10.2019 r. na stronie
www.facebook.com/PolskaFundacjaNarodowa/.
§6 Nagrody
1. Nagrodą Główną w każdej kategorii wiekowej jest wycieczka do Warszawy dla Laureata
wraz z opiekunem.
W ramach wyjazdu Organizator zapewnia:
- transport do Polski i powrotny
- 5 dniowy pobyt w Polsce z wyżywieniem;
- opłacone bilety wstępu do ustalonych miejsc zwiedzania;
2. Laureaci zobowiązani są do przekazania Organizatorowi oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii Certyfikatu Rezydencji Podatkowej, w celu zwolnienia z opłaty na
terenie Polski podatku od wygranej nagrody, na mocy Konwencji między Rzecząpospolitą
Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w
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zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia
20.07.2006 r.
3. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego za zapłatę
należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną.
5. Nagroda Główna nie może zostać zrealizowana bez bezpośredniego osobistego udziału
Zwycięzcy w wyjeździe.
6. Nagroda Główna nie zostanie zrealizowana bez udziału Opiekuna Uczestnika.
7. Opiekunem Laureata podczas wycieczki wygranej w konkursie może być wyłącznie
pełnoletni członek jego rodziny. Jeżeli Opiekunem będzie osoba inna niż rodzic/opiekun
prawny, Opiekun musi posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na wyjazd
(dokument musi zawierać dane małoletniego Uczestnika, dane opiekuna prawnego/rodzica
oraz dane Opiekuna na czas trwania wycieczki tj. imiona, nazwiska, nr dokumentów
tożsamości).
8. Organizator pokrywa koszty Ubezpieczenia Laureata oraz jego opiekuna na czas
Wycieczki wygranej w Konkursie.
9. W przypadku, gdy Laureat nie weźmie udziału w wycieczce lub jej elemencie (nie
skorzysta z biletów wstępu do ustalonych miejsc zwiedzania, nie pojawi się w
wyznaczonym terminie na odprawie biletowo-bagażowej itp.) z powodów niezależnych od
Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot równowartości Wycieczki, biletów itp.
10. Odpowiedzialność cywilno-prawna małoletnich Uczestników Konkursu podczas
wycieczki spoczywa na ich prawnych opiekunach.
§7. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników
Konkursu pisemnie na adres Organizatora w terminie 21 dni od dnia rozwiązania Konkursu.
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, tytuł pracy, adres mailowy i dokładny
adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną
reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem.
§8. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników i ich opiekunów pozyskane są wyłącznie do celów
przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji Nagród i nie będą udostępniane podmiotom
trzecim.
2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) i ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w
Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o
szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
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§9. Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn
istotnych, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach
niepogorszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników. O treści zmian Regulaminu
każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez przesłanie na wskazany przez
Uczestnika adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian
Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni
kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania nadesłanych
prac i skanów/fotografii prac w internecie poprzez stronę internetową Organizatora lub
stronę związaną bezpośrednio z projektem „I love Poland”, prasie, itp. przez czas
nieokreślony nie krótszy niż 5 lat.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 Oświadczenia
2. Załącznik nr 2 Klauzula Informacyjna

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
OŚWIADCZENIA
Działając jako rodzic/opiekun prawny ………………………………………………………………. („Dziecko”),
niniejszym:
1. Wyrażam zgodę na udział Dziecka w Konkursie plastycznym pod nazwą:„I love
Poland” („Konkurs”) organizowanym przez Agnecja The Owners z siedzibą w Koronowie, ul.
Orzechowa 6 („Organizator”);
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2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść oraz
wyrażam zgodę na zasady uczestnictwa Dziecka w Konkursie;
3. Wyrażam zgodę oraz upoważniam Organizatora do nieodpłatnego korzystania z Pracy
konkursowej Dziecka w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w
szczególności do: publicznego wystawiania, wyświetlania i prezentacji Pracy konkursowej
(w tym na stronach internetowych: www.facebok.com, www.youtube.com,
www.twitter.com, www.instagram.com, www.pfn.org.pl), zapisywania Pracy konkursowej
w pamięci komputera lub sieci informatycznej w celu późniejszego wykorzystania przez
Organizatora oraz Polską Fundację Narodową, rozpowszechniania Pracy konkursowej, w
szczególności poprzez prezentowanie Pracy w postaci ilustracji, zdjęć, jak również
publikowanie prac konkursowych na stronach internetowych Organizatora lub kanałach
komunikacji partnerów konkursu, w tym przede wszystkim Polskiej Fundacji Narodowej.
4. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora (jako administratora
danych): danych osobowych Dziecka w zakresie imienia i nazwiska, adresu, wizerunku oraz
moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, wizerunku
w celu realizacji postanowień Regulaminu i organizacji Konkursu.
5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową od Organizatora dot.
Konkursu.
6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora oraz Polską Fundację Narodową
wizerunku mojego oraz Dziecka w związku z prowadzeniem fotorelacji, wideorelacji z
przeprowadzenia Konkursu, w tym wycieczki (nagrody głównej) dla Laureatów.

……………………………………………………………..
(data, imię, nazwisko, adres e-mail)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Działając jako rodzic/opiekun prawny…………………………………………………….……….….…………..
(„Dziecko”), niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
1. podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do organizacji Konkursu
i uczestnictwa w Konkursie,
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2. przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne celem ustalenia praw autorskich do
Prac konkursowych, a także przyznania nagród zgodnie z warunkami Konkursu,
3. dane osobowe będą przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
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, i
zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tekst jednolity z
dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 922, i z 2018 r. poz. 138) (dalej: RODO) i
zgodnie z tymi przepisami,
4. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,
5. dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu ich przedawnienia,
6. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu,
7. przysługuje mi prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
danych osobowych, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją,
8. dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres 2 lat, licząc od
początku roku następującego po roku, w którym wyrażona została zgoda na przetwarzanie
Danych Osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną.

……………………………………………………………..
(data, podpis)
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