
Regulamin konkursu „Rowerowy wyścig z cukrzycą – wymarzone miejsce” 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu plastycznego „Rowerowy wyścig z cukrzycą – wymarzone miejsce”, 

zwanego dalej „Konkursem”, jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży Chorym na Cukrzycę z siedzibą w Krakowie, ul. Bronowicka 38/5 30-091 Kraków, zwana 

dalej „Organizatorem.” 

2. Do czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu jest powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa (Jury) składająca się z następujących osób: 

- Monika Zamarlik -Prezes Federacji, 

- Weronika Burkot- absolwentka ASP, ilustratorka i graficzka, 

- Przedstawiciel Partnera konkursu. 

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 lipca 2022 r. i kończy się w dniu 20 lipca 2022r.  

4. Partnerem i fundatorem nagród w Konkursie jest Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 46.  

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, w trzech kategoriach wiekowych: 

Klas 1-4 szkoły podstawowej, 5-8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich. Uczestnikami 

konkursu mogą zostać jedynie dzieci i młodzież chorujący na cukrzycę typu 1 bądź 2. Zadaniem 

konkursowym jest wykonanie kolażu przedstawiającego wymarzone przez autora miejsce, do 

którego chciałby dotrzeć na rowerze („Praca konkursowa”) i przesłanie zdjęcia bądź skanu Pracy 

konkursowej wraz z imieniem i nazwiskiem autora pracy, dokładną datą urodzenia, adresem, 

numerem telefonu kontaktowego, na adres poczty elektronicznej Organizatora: 

biuro@diabetycy.eu w okresie 1-20 lipca 2022 roku, do godziny 23:59.  

2. Wszelkie czynności, poza wykonaniem Pracy konkursowej zgodnie z §2 ust. 1 i opatrzeniem jej 

imieniem i nazwiskiem oraz informacją o wieku, wykonuje w imieniu Uczestnika Konkursu jego 

przedstawiciel ustawowy – rodzic, rodzice, kurator albo opiekun ustanowiony orzeczeniem 

sądowym, wskazując swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko 

Uczestnika Konkursu w imieniu którego działa i tytuł przedstawicielstwa (rodzic, kurator, opiekun 

ustanowiony orzeczeniem sądowym). 

3. Kolaż  jest to technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów 

i tworzyw (gazet, tkanin, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.). Są one 

naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi. Dopuszczone są 

prace przestrzenne. 

4. Praca konkursowa musi być pracą własną Uczestnika Konkursu, nigdzie wcześniej nie 

publikowaną, nie zgłoszoną w innych konkursach. 

5. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu zgodnie z postanowieniami §2 ust. 1 i ust. 3 jest 

równoznaczne:  

a) ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że jest autorem i posiada prawa 

autorskie do Pracy konkursowej, którą zgłasza w Konkursie zgodnie z z §2 ust. 1, oraz że nie 

narusza ona praw autorskich osób trzecich;  

b) z oświadczeniem, że Uczestnik Konkursu akceptuje zasady Konkursu, określone przez 

Organizatora w Regulaminie Konkursu; 

c) ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że przystępując do Konkursu udziela 

Organizatorowi nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie z Pracy konkursowej 



(utworu) na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 

nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie 

do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach, 

mediach społecznościowych oraz kampanii edukacyjnej „Razem ścigamy się z cukrzycą”; 

d) z użyczeniem Organizatorowi na okres 2 lat od dnia ogłoszenia wyników Konkursu egzemplarza 

Pracy konkursowej na żądanie Organizatora. 

e) z oświadczeniem, że Uczestnik Konkursu oraz przedstawiciel ustawowy przyjmują do 

wiadomości klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Organizatora 

zawartą w treści niniejszego Regulaminu.  

f) z akceptacją i zgodą Uczestnika Konkursu, na podanie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu 

do publicznej wiadomości, w przypadku gdy Uczestnikowi Konkursu zostanie przyznana nagroda. 

6. Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną Pracę konkursową w Konkursie. 

 

 

§3. NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA 

 

1. Wyboru dziewięciu zwycięzców (3 w każdej kategorii) Konkursu na podstawie oceny przesłanych 

Prac konkursowych, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Komisja 

Konkursowa (Jury).  

2. Zwycięzcą Konkursu zostanie dziewięciu Uczestników Konkursu, którzy przedstawią najwyżej 

ocenioną Pracę konkursową przez Komisję Konkursową (Jury).  

3. Kryteriami oceny Prac konkursowych jest poprawność techniczna i kompozycyjna oraz staranność 

wykonania pracy plastycznej, a także oryginalność i kreatywność w realizacji tematu Konkursu. 

Nagrodami w konkursie są rowery o maksymalnej wartości 1 900 złotych (słownie: jeden tysiąc 

dziewięćset złotych). Dodatkowo 50 autorów 50 najlepszych prac zostanie nagrodzonych bidonem 

rowerowym o wartości nieprzekraczającej 80 zł (słownie osiemdziesiąt złotych).  

4. Nagrody wymienione w §3 ust. 1 o łącznej maksymalnej wartości nieprzekraczającej 1.980 zł 

(słownie: tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych) jako przyznane w konkursie z dziedziny sztuki 

w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) podlegają zwolnieniu od podatku 

dochodowego na podstawie tego przepisu.  

5. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości Organizatora 

wysłanej na adres poczty elektronicznej, z którego przedstawiciel ustawowy przesłał zgłoszenie 

Pracy konkursowej, w terminie do dnia 26 lipca 2022 r. W przesłanej od Organizatora wiadomości 

przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu zostanie poproszony o kontakt z Organizatorem w 

celu wyboru Nagrody spośród wariantów przedstawionych przez Organizatora, oraz o podanie 

adresu do korespondencji w celu wysłania Nagrody. W przypadku gdy praca konkursowa 

Uczestnika Konkursu zostanie jedną z trzech prac najwyżej ocenionych, przedstawiciel ustawowy 

danego Uczestnika konkursu zostanie poinformowany o możliwości odbioru Nagrody podczas 

oficjalnego wręczenia Nagród, które odbędzie się 5 sierpnia 2022 r. w Krakowie, w miejscu i 

godzinach wyznaczonych przez Organizatora.  W przypadku nieodebrania Nagrody podczas 

oficjalnego wręczenia Nagród, zostanie ona wysłana zgodnie z §3 ust. 7 w terminie do 31 sierpnia 

2022 r.  

6. Nagrody, o których mowa w §3 ust. 3, zostaną wysłane Zwycięzcy Konkursu wraz z protokołem 

odbioru na adres do korespondencji wskazany w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2022r. Przedstawiciel ustawowy Zwycięzcy Konkursu ma 

obowiązek podpisać protokół odbioru Nagrody i przesłać na adres Organizatora Ogólnopolska 



Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę, ul. Bronowicka 38/5 30-

091 Kraków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Nagrody. 

7. Nagroda, o której mowa w §3 ust. 3 oraz w §3 ust. 4, wysłana zgodnie z postanowieniami §3 ust. 

6 Regulaminu Konkursu i nieodebrana przez Uczestnika Konkursu w imieniu którego działa 

przedstawiciel ustawowy ulega przepadkowi.  

8. Nagrody określone w §3 ust. 3 oraz w §3 ust. 4 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na 

inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny. 

9. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  

 

§4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Na podstawie, 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych w ramach 

Konkursu jest Organizator - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Chorym na Cukrzycę z siedzibą w Krakowie, ul. Bronowicka 38/5 30-091 Kraków oraz Partner 

Konkursu - Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255 

Warszawa. 

2. Organizator i Partner przetwarzają dane osobowe na podstawie zgody dla celów związanych 

z realizacją Konkursu, a w szczególności w celu zgłoszenia i udziału w Konkursie, w tym ogłoszenia 

wyników Konkursu i ewentualnego wręczenia Nagrody. Partner przetwarza dane osobowe w 

celach związanych z doręczeniem nagród oraz archiwizacji i dla celów związanych 

z zabezpieczeniem praw lub ewentualnych roszczeń. Dla potrzeb wskazanych w zdaniu 

poprzednim Organizator i Partner przetwarzają następujące dane osobowe: imię i nazwisko, wiek, 

miejscowość zamieszkania Uczestnika Konkursu, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e - 

mail), adres do korespondencji, tytuł przedstawicielstwa (rodzic, kurator, opiekun ustanowiony 

orzeczeniem sądowym) przedstawiciela ustawowego, a także dane wrażliwe w postaci jednostki 

chorobowej, na którą cierpi Uczestnik Konkursu. Formularz zgody Uczestnika Konkursu stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu i musi być przesłany wraz z Pracą Konkursową – jest 

warunkiem dokonania oceny Pracy Konkursowej. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów związanych z realizacją 

Konkursu i wzięciem udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu, a po tym okresie 

wyłącznie przez czas niezbędny dla celów związanych z zabezpieczeniem praw lub ewentualnych 

roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.  

5. Każdemu Uczestnikowi Konkursu, w imieniu którego działa przedstawiciel ustawowy oraz 

każdemu przedstawicielowi ustawowemu Uczestnika Konkursu, w zakresie wynikającym 

z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może 

zwrócić się do Organizatora lub Partnera z prośbą o udzielenie informacji pod adresem: 

odo.info@novonordisk.com .  

 

mailto:odo.info@novonordisk.com


§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 

rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego.  

3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym 

Regulaminie Konkursu oraz w odpowiednich przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie 

dostępne są w siedzibie Organizatora.  

4. W przypadku powzięcia wiadomości przez Organizatora, że zwycięska Praca konkursowa narusza 

prawa autorskie osób trzecich, przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do zwrotu 

Organizatorowi wydanej Zwycięzcy Konkursu nagrody lub jej równowartości z dnia wydania 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Organizatora. Zwrot nagrody w przypadku 

określonym w zdaniu poprzednim nie zwalnia przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu 

z odpowiedzialności na zasadach ogólnych, przewidzianej w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego.  

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz stronie internetowej 

Organizatora a także Partnera: www.scigamysiezcukrzyca.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulamin konkursu „Rowerowy wyścig z cukrzycą – 

wymarzone miejsce” 

 

W dniu 19 lipca 2022 r. Organizator konkursu wydłużyli termin nadsyłania prac konkursowych do 

dnia 23 lipca 2023 r., wprowadzając tym samym zmiany w poniższych zapisach Regulaminu: 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 lipca 2022 r. i kończy się w dniu 23 lipca 2022r.  

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, w trzech kategoriach wiekowych: 

Klas 1-4 szkoły podstawowej, 5-8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich. Uczestnikami 

konkursu mogą zostać jedynie dzieci i młodzież chorujący na cukrzycę typu 1 bądź 2. Zadaniem 

konkursowym jest wykonanie kolażu przedstawiającego wymarzone przez autora miejsce, do 

którego chciałby dotrzeć na rowerze („Praca konkursowa”) i przesłanie zdjęcia bądź skanu Pracy 

konkursowej wraz z imieniem i nazwiskiem autora pracy, dokładną datą urodzenia, adresem, 

numerem telefonu kontaktowego, na adres poczty elektronicznej Organizatora: 

biuro@diabetycy.eu w okresie 1-23 lipca 2022 roku, do godziny 23:59.  

 


