
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

STOWARZYSZENIA SERDUSZKO DLA DZIECI i 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 127 IM H. 

SIENKIEWICZA W WARSZAWIE

„Moje miejsca, w których zawsze znajdę pomoc”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunku uczestnictwa i zasady na 
jakich odbywa się konkurs plastyczny Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci i SP nr 
127 im. H. Sienkiewicza w Warszawie „” (dalej: „Konkurs”).

1.2. Organizatorem Akcji jest Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci ul. Szwedzka 6 lok. 
82, 03-420 Warszawa (dalej: „Organizator”), Partnerem wydarzenia jest Szkoła 
Podstawowa nr 127 im. H. Sienkiewicza, Kowieńska 12/20, 03-438 Warszawa (dalej: 
„Partner”), Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa, ul. Stara 4, 00-231 
Warszawa (dalej: „Partner”) .

1.3. Konkurs realizowany jest w okresie od dnia 21.02.2022 do dnia 07.03.2022 do godz. 
18:59, z zastrzeżeniem, że prace konkursowe można dostarczyć od dnia 
21.02.2022 do dnia 07.03.2022 do godz. 18:59.

1.4. Konkurs  adresowany jest do dzieci w wieku 6 – 10 lat będących uczniami SP nr 127 
im H. Sienkiewicza w Warszawie lub podopiecznymi NŚS Nasz Klub 
(Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci”) bądź Ognisk Wychowawczych im. Dziadka 
Lisieckiego w Warszawie prowadzonych przez Centrum Wspierania Rodzin 
„Rodzinna Warszawa”

2. CEL I TEMATYKA PRAC:

2.1. Konkurs plastyczny ma na celu:
a) Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego
b) Popularyzowanie twórczości plastycznej
c) Zachęcenie dzieci do kreatywnej interpretacji otaczającej ich rzeczywistości
d) Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań artystycznych

2.2. Temat konkursowy brzmi „Moje miejsce, w którym zawsze znajdę pomoc”. 
Przedmiotem konkursu są prace plastyczne, które w ciekawy sposób przedstawiają 
miejsca w których dziecko czuje się bezpieczne i zawsze może otrzymać w nich 
pomoc i wsparcie. Interpretacja tematu zostaje dowolna.

3.  UCZESTNICY:

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba w wieku 6-10 lat będąca uczniem SP nr 127 
im H. Sienkiewicza w Warszawie lub będąca podopiecznym NŚS Nasz Klub 
(Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci”) bądź Ognisk Wychowawczych im. Dziadka 



Lisieckiego w Warszawie prowadzonych przez Centrum Wspierania Rodzin 
„Rodzinna Warszawa”

3.2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. ZASADY KONKURSU:

4.1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat „Moje 
miejsca, w których zawsze znajdę pomoc”. .

4.2. Uczestnik Konkursu musi być autorem samodzielnie przygotowanej Pracy, 
z zastrzeżeniem iż:

a) Uczestnicy Konkursu w wieku 6 – 8 lat przy opisywaniu pracy Konkursowej 
mogą skorzystać z pomocy osoby dorosłej.

4.3. Uczestnik Konkursu jest zgłaszany do Konkursu przez swojego przedstawiciela 
ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego), za pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego (dalej: „Formularza zgłoszeniowego”), dostępnego pod tym linkiem: 
https://forms.gle/11VZDZDdmobSz1T6A

4.4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest 
a) dostarczenie oryginału pracy do siedziby organizacji na adres Szwedzka 6 lok 82 

w Warszawie lub do sekretariatu SP nr 127 lub do Ogniska Praga na adres 
Środkowa 9

b) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w formie elektronicznej)
4.5. Praca na odwrocie powinna mieć nazwę wg schematu: 

IMIĘ_NAZWISKO_TYTUŁ_WIEK
4.6. Nie ma określonych wymagań technicznych.
4.7. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace wcześniej niepublikowane, stworzone 

na potrzeby Konkursu.  Do Konkursu można zgłosić tylko jedną pracę danego 
Uczestnika.

4.8. Prace należy dostarczyć do dnia 07.03.2022 do godz. 18:59 lub.
4.9. Prace dostarczone po terminie wskazanym powyżej nie biorą udziału w Konkursie i 

nie będą oceniane przez Komisję.
4.10. Prace nie podlegają zwrotowi.

5. NAGRODY:

5.1. Autorzy najlepszych 4 prac zgłoszonych do Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Organizatora.

5.2. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę.
5.3. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na nagrodę innego 

rodzaju lub wypłaty jej ekwiwalentu pieniężnego.
5.4. Uczestnik uprawniony do Nagrody nie może przenieść roszczeń o prawo do Nagrody 

na osoby trzecie.
5.5. Odbiór nagród możliwy będzie po wcześniejszym umówieniu się.

6.  ROZSTRZYGNIĘCIE AKCJI:

6.1. PRACE w dniu 14.02.2022 zostaną zamieszone na FB Stowarzyszenia 
https://www.facebook.com/serduszkodladzieci i będą oceniane na postawie ilości 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F11VZDZDdmobSz1T6A%3Ffbclid%3DIwAR3x1D0mTuQYAa1aYP_t1ZKHOYE-MjiX0OYyW80wCWp7B7huhRIrs9iHOpk&h=AT3cqb6qh3DGd0K0HRaT3Rj_M9O0JVqWcf6W4dCvzDJevfJ9cAfeIK3nFvKDl29YoVCSf5CneBabVMO1qcOUAEHTiVgTr9Ho9tjY4DogWp5hT6Q52tT9fUoaxGrcLskKM-kexg
https://www.facebook.com/serduszkodladzieci


polubień/lików zdobytych na Facebooku. Wygrywają trzy zdjęcia z największą liczbą 
lików. 
Głosowanie będzie trwać od 08.03.2022  do 10.03.2022 do godz. 23.59

6.2. Jury w którego skład wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia, CWR i SP nr 127 
przyzna nagrodę  specjalną dla najlepszej pracy w opinii jury.

6.3. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 12.03.2022 roku.
6.4.  Za pierwsze i drugie i trzecie miejsce oraz w ramach nagrody jury przewidziana jest 

nagroda rzeczowa. Odbiór nagród odbędzie się po wcześniejszym umówieniu się.

7. LICENCJA:

7.1.  Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę oświadcza, że przesyłając Pracę i biorąc 
udział w Konkursie, udziela Organizatorowi nieograniczonej w zakresie czasowym i 
terytorialnym niewyłącznej licencji, w zakresie:

a) Utrwalania i zwielokrotnienia Pracy wytworzenia dowolną techniką jej 
egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową.

b) Wprowadzania do pamięci komputera i innych urządzeń.
c) Wprowadzenia do obrotu
d) Rozpowszechniania i udostępniania w sieci Internet na dowolnej stronie www.
e) Wystawienia, w szczególności w ramach wystawy przy wybranych okazjach 

Organizatora
f) Publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
7.2. Niezależnie od ust. 1 powyżej  Uczestnik Konkursu przesyłając pracę oświadcza, że 

w razie zwycięstwa wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji Pracy oraz na 
korzystanie z opracowanych wersji Pracy w zakresie wskazanym w pkt 7.1 powyżej.

7.3. Poza Nagrodą, zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu 
udzielenia licencji, o której mowa w pkt 7.1 powyżej. Nagroda obejmuje wszystkie 
pola eksploatacji łącznie i każde oddzielnie.

7.4. Organizator ma prawo do wykorzystania Pracy w zakresie wskazanym w ust. 1 
powyżej zarówno z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy, który przesłał Pracę, jak 
również bez podania imienia i nazwiska zwycięzcy, na co Uczestnik przesyłając 
Pracę wyraża zgodę.

8.  DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Serduszko dla 
Dzieci  (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 
Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty 
tradycyjnej na adres: ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa lub drogą e-mailową 
pod adresem: biuro@serduszko.org.pl.

8.2. Dane Uczestników Konkursu, ich przedstawicieli ustawowych (rodziców lub 
opiekunów prawnych) będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

mailto:biuro@serduszko.org.pl


osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

8.3. Organizator przetwarza dane osobowe:
a) W celu zorganizowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie 
Uczestnikom Konkursu wzięcia w niej udziału i umożliwienie Organizatorowi 
przeprowadzenie Akcji (art. 6 ust.1 pkt f. RODO)

b) W celu udzielania odpowiedzi na reklamacje zgłoszone w zakresie procedury 
reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze 
na podstawie art. 6 ust.1 pkt c RODO.

8.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Konkursie.
8.5. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi w 
zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.7. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania 
Konkursu oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z 
obowiązków związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

8.8. Dane osobowe osób nagrodzonych w Akcji mogą być również upublicznione w 
Internecie na stronie internetowej Organizatora, na profilach Organizatora w mediach 
społecznościowych, jak również w innych mediach, jedynie w kontekście 
uczestnictwa w Konkursie.

9. REKLAMACJE:

9.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników 
Konkursu drogą listowną na adres: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. 
Szwedzka 6 lok. 82, 03 – 420  Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs 
Plastyczny”) lub pocztą elektroniczną na adres biuro@serduszko.org.pl , z podaniem 
w tytule „Reklamacja – Konkurs Plastyczny” w okresie trwania Konkursu jak 
również w terminie do 14 dni po jej zakończeniu, przy czym termin ten ma charakter 
porządkowy (w przypadku przesyłek listownych decyduje data stempla pocztowego, 
zaś w przypadku reklamacji przesłanych drogą elektroniczną decyduje dzień wysłania 
reklamacji na powyższy adres e-mail).

9.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego 
Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie 
Uczestnika.

9.3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji 
Organizatorowi. Uczestnik o decyzji w zakresie złożonej reklamacji zostanie 
powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

mailto:biuro@serduszko.org.pl


10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawie Autorskim i 
Prawach Pokrewnych.

10.2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.


