Regulamin Konkursu Plastycznego na ilustrację
świątecznej kartki bożonarodzeniowej PKN ORLEN (dalej: „Regulamin”)
§1
Definicje
Poniższym definicjom użytym w Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
Organizator - PKN ORLEN S.A.
Partner - Fundacja ORLEN DAR – SERCA.
Uczestnik - wychowanek Rodzinnego Domu Dziecka lub Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
Typu Rodzinnego, który zgłosił swój udział do Konkursu.
Opiekun – przedstawiciel Rodzinnego Domu Dziecka lub Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
Typu Rodzinnego, sprawującego prawną opiekę nad Uczestnikiem.
Konkurs - konkurs prowadzony pod nazwą „Konkurs plastyczny”, którego zasady uregulowano
w Regulaminie.
§2
Cel Konkursu
Przygotowanie ilustracji na firmową kartę świąteczną PKN ORLEN S.A.

§3
Adresaci Konkursu
1.

Konkurs kierowany jest do Uczestników, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) w dniu wysłania pracy konkursowej nie ukończyli 18 lat,
b) wyślą swoje zgłoszenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§4
Zasady i tryb zgłaszania
1. Uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie oryginalne, wykonane samodzielnie prace
o tematyce odpowiadającej celowi Konkursu (dalej: „Praca” lub „Praca konkursowa”).
2. Na Konkurs nie można przesyłać Prac adaptowanych (kopiowanych, wzorowanych) oraz Prac
wykonanych z gotowych elementów.
3. Forma wykonania Prac – dowolna technika plastyczna.
4. Format Prac nie może przekraczać formatu A4 ( z wyłączeniem Prac nadesłanych do oceny w
kategorii oryginalna technika wykonania, w ich przypadku format jest dowolny).
5. Uczestnik zobowiązany jest do wysłania zgłoszenia Pracy konkursowej w terminie określonym
w §6 pkt 6, pocztą na adres:
PKN ORLEN S.A.
Zespół Tożsamości Korporacyjnej
ul. Chemików 7
09-411 Płock
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
6. Każda Praca musi mieć dołączone:
1) metrykę, doklejoną na odwrocie pracy, zawierającą następujące dane:
• imię i nazwisko Uczestnika,
• wiek Uczestnika,
• adres do korespondencji Opiekuna,
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• numer telefonu kontaktowego do Opiekuna,
• adres e-mail do kontaktu z Opiekunem.
Wzór metryki stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2) zgodę Opiekuna na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, której wzór stanowi
Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§5
Dodatkowe Materiały
1. Każdy Uczestnik, za uprzednią zgodą Opiekuna, może, ale nie musi przesłać
na adres:konkursplastyczny@orlen.pl w dowolnym formacie zdjęcia i/lub nagrania wideo
(zwane dalej: „Materiałami”) związane z Konkursem, w szczególności dotyczące: Uczestnika,
jego Pracy konkursowej, dokumentujące przygotowanie Pracy konkursowej, nagrania wideo
z krótką wypowiedzią Uczestnika o swojej Pracy konkursowej, o wrażeniach związanych
z udziałem w Konkursie itp.
2. Dopuszczalne materiały: zapis foto i wideo wykonane za pomocą telefonów komórkowych,
kamer cyfrowych, skany zdjęć itp.
3. Uczestnicy, którzy prześlą Materiały zgadzają się, za pośrednictwem swoich Opiekunów,
powierzyć
Organizatorowi
prawa
do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w ten sposób dźwięku i obrazu, a także
nadesłanych zdjęć oraz udzielają zezwolenia na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego
wizerunku, imienia i nazwiska. Zakres wykorzystania powyższych praw określony został
w Oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Oświadczenie w oryginale lub w postaci elektronicznej (skan lub zdjęcie oryginału), o którym
mowa powyżej powinno być dostarczone wraz z Materiałami.
5. Przekazanie załącznika nr 2 jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zdjęć lub filmów, które następnie wykorzysta
do przygotowania materiału promującego konkurs w tym w szczególności do przygotowania
multimedialnej prezentacji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania materiałów opisanych
w niniejszym paragrafie.
§6
Przebieg Konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konkurs przeprowadza Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora.
Skład Kapituły liczy trzy osoby.
Materiały konkursowe opracowuje Kapituła Konkursu.
Dokumentację Konkursu prowadzi Kapituła Konkursu.
Decyzje Kapituły są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać w terminie do 23 października 2015 roku (ważna
data stempla pocztowego)
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu trwania Konkursu.
8. Do dnia 4 grudnia 2015 roku Kapituła Konkursu dokona ogłoszenia wyników.
9. Informacje o wynikach i przebiegu Konkursu zostaną opublikowane na stronie
www.orlendarserca.pl poprzez podanie listy zwycięzców zawierającej: imiona, nazwiska
i miejscowości zamieszkania Uczestników, którzy zwyciężyli w Konkursie, za uprzednią zgodą
ich Opiekunów.
10.Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo.
10.1. W I etapie konkursu Kapituła Konkursowa dokona wyboru 50 prac, które zakwalifikowane
będą do II etapu, oraz dokona wyboru spośród wszystkich nadesłanych prac pięciu
wyróżnionych za oryginalną technikę wykonania.
10.2. W II etapie konkursu pracownicy Organizatora w drodze głosowania za pośrednictwem
wewnętrznej sieci elektronicznej dokonają wyboru zwycięskiej pracy. W wyniku głosowania
zostaną wybrane trzy zwycięskie prace, które otrzymają najwyższą ilość głosów zajmujące
odpowiednio I, II i III miejsce.
10.2.1. W przypadku, gdy dwie lub więcej prac otrzyma równą liczbę głosów, wyboru zwycięskiej
pracy dokona Kapituła Konkursu.
10.3. Zakończenie II etapu konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2015 roku.
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§7
Nagrody
1. Organizator przewiduje:
a. Jedną nagrodę główną dla autora zwycięskiej pracy za zajęcie I miejsca.
b. Atrakcyjne nagrody rzeczowe za II i III miejsce.
c. Pięć nagród specjalnych za oryginalną technikę wykonania pracy.
d. Upominki dla Uczestników, których prace wezmą udział w II etapie Konkursu.
2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają drobne upominki od Partnera konkursu.
3. Nagrodę główną i upominki w Konkursie, o których mowa w pkt. 1 powyżej, określa
i zapewnia Organizator.
a. Wszystkie nagrody i upominki Uczestnikom przekazuje Organizator.
b. O terminie i formie przekazania nagród i upominków Organizator poinformuje
Uczestników po rozstrzygnięciu Konkursu.
c. Nie ma możliwości żądania równowartości nagród w formie finansowej lub
przedmiotowej, ani ich zamiany.
d. Jakiekolwiek roszczenia z tytułu nieotrzymania nagrody/nagród, które nie zostały im
przyznane w drodze rozstrzygnięcia Konkursu są bezpodstawne i nie ulegają
rozpatrzeniu.
4. Do nagród i upominków wymienionych w § 7 ust. 1 i 2, których wartość przekracza kwotę 760
zł, zostanie dołożona dodatkowa nagroda pieniężna o wartości odpowiadającej podatkowi
należnemu od łącznej wartości nagród, która zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.
361 ze zm., dalej zwanej: „updof”) zostanie pobrana przez Organizatora na poczet
zryczałtowanego podatku dochodowego i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.
Pozostałe nagrody i upominki, jako przyznane w konkursie z dziedziny sztuki w rozumieniu
art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie tego
przepisu.
§8
Ustalenia organizacyjne
1. Organizator, na podstawie zgody Opiekuna stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu,
uzyskuje do nadesłanych prac prawo własności egzemplarzy i majątkowe prawa autorskie
w zakresie zwielokrotniania dowolną techniką, w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym
przeniesienie na inną dowolną technikę artystyczną (druk, fotografowanie itp.), wprowadzanie
do obrotu publicznego, publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania za pomocą wizji
przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem
satelity, najmu, dzierżawy. Zezwolenie udzielone jest bez ograniczeń terytorialnych
i czasowych oraz bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia. Organizator zastrzega
sobie prawo przeniesienie nabytych praw na osoby trzecie.
2. Opiekunowie przejmują od Organizatora pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób
trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych
osób do zgłoszonych prac.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
4. Równocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników, za
pośrednictwem ich Opiekunów, o wszelkich dokonanych zmianach telefonicznie lub drogą
elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. Organizator nie odpowiada za żadne szkody na osobie lub mieniu powstałe Uczestnikom
w związku z przeprowadzeniem Konkursu, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej
Organizatora lub osób, za które Organizator ponosi odpowiedzialność.
§9
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r., poz. 1182) przetwarzanych w celu
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realizacji Konkursu jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku,
ul. Chemików 7.
2. Udział Uczestnika w konkursie jest możliwy po uprzednim wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Opiekuna w formie Załącznika nr 2 w trybie opisanym
w Regulaminie.
3. Dane osobowe Uczestników i Opiekunów przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu
zgodnie z Regulaminem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie. Opiekun ma prawo wglądu do danych Uczestnika i swoich oraz
ich poprawiania, jak również odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym
czasie. Odwołanie zgody, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wiązać się będzie
z rezygnacją z udziału w Konkursie.
4. Dane osobowe przetwarzane w ramach Konkursu, przechowywane są przez Organizatora
tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu
zostaną usunięte.

§10
Uwagi końcowe
1. Organizator nie pobiera opłat za zgłoszenie do Konkursu.
2. Organizator nie zwraca nadesłanych Prac, ani Materiałów, o których mowa w Regulaminie.
3. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie Uczestnika
z Konkursu. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kapituła Konkursowa. Decyzja jest ostateczna.
4. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
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