
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Warto Bezgotówkowo” 

 
§ 1. Konkurs  

Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”), jest skierowany do osób 
fizycznych (zwanych dalej „uczestnikami”). 
 

§ 2. Organizator Konkursu  
1. Organizatorem Konkursu jest Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000110584 (zwany dalej „Organizatorem”). 

2. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za 
przeprowadzenie Konkursu. 

 
§ 3. Czas Trwania Konkursu  

Konkurs rozpoczyna się 23 września 2019 r. i kończy się 31 października 2019 r. 

 
§ 4. Wgląd w Regulamin Konkursu  
Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem 
www.WartoBezgotowkowo.pl. 
 

§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca w wieku odpowiadającym uczniom szkół 
podstawowych. 

2. Uczestnik konkursu musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór zgoda określony jest  
w załączniku nr 1. 

3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora. 
 

§ 6. Zasady konkursu / wyłonienia zwycięzców  
1. Zadaniem uczestników jest przedstawienie – w możliwie najciekawszy i najbardziej oryginalny sposób - jak 

wyobrażają sobie wym kartę płatniczą. Liczy się oryginalność i ciekawa forma. Ważne jest również podkreślenie 
korzyści z aktywnego stosowania płatności bezgotówkowych. 

2. Uczestnicy przesyłają prace konkursowe najpóźniej do 31 października 2019 r. na adres 
konkurs@WartoBezgotowkowo.pl. Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia oraz 
rodzica, nazwę szkoły podstawowej, mail oraz telefon kontaktowy do rodzica. 

3. Praca konkursowa musi zostać przesłana jako skan lub zdjęcie w jednym z formatów: jpg, jpeg, png, pdf. 
4. Zgłoszone prace publikowane są na stronie www.WartoBezgotowkowo.pl i oceniane są przez Komisję 

Konkursową powołaną przez Organizatora. 
5. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego 

warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie 
wiadomości na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Decyzja Organizatora o wykluczeniu 
Uczestnika jest ostateczna. 

§ 7. Nagrody  
W Konkursie będą przyznane 3 Nagrody. Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub 
na inne nagrody rzeczowe. Każdemu uprawnionemu do nagrody Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej 
Nagrody w czasie trwania Konkursu. 
 

§ 8. Zasady rozstrzygnięcia konkursu / wyłonienia zwycięzców 
 

1. Oceny oraz wyboru najciekawszych prac konkursowych dokonuje Komisja konkursowa składająca się z osób 
zgłoszonych przez Organizatora i Fundatorów. 

2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
1) Oryginalność pomysłu – 10 pkt 
2) Atrakcyjność formy pracy – 10 pkt   

3. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 30 pkt. Zwycięzcami zostają trzej uczestnicy, którzy otrzymali największą 
liczbę punktów. 

4. Zdobywca Nagrody w Konkursie wyłoniony zostanie do 15 listopada 2019 r. 
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.  
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§ 9. Informacja o wynikach Konkursu  
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o otrzymanych Nagrodach za pośrednictwem 

poczty elektronicznej najdalej do 20 listopada 2019 r. 
2. Zdobywca Nagrody zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem, któremu Fundator powierza obowiązki 

związane z przekazaniem Nagrody w terminie 10 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny, w którym nastąpiło 
przesłanie na jego adres e-mail informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, celem ustalenia 
wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody. 

3. Sposób realizacji nagrody przez Zdobywcę nagrody zostanie ustalony w porozumieniu ze Zdobywcą przez 
Organizatora. 

4. Organizator i Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zdobywcy z 
przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zdobywcę. 

 

§ 10. Zgoda na przesyłanie informacji  
Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  
w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej Konkursu. 
 

§ 11 . Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu w rozumieniu przepisów 

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 („RODO”) jest Organizator Konkursu. 

2. W ramach realizacji Konkursu Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe należące do kategorii 
danych zwykłych: imię i nazwisko uczestnika oraz rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika, nazwę szkoły 
podstawowej uczestnika, mail oraz telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika. 

3. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, 
o których mowa w ust.2. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża ponadto zgodę na publikację swoich danych 

osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. 
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora:  

1) w zakresie kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Konkursu lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed przystąpieniem do Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit .b) 
RODO; 

2) w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. rozpowszechnianie wizerunku) na 
podstawie udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. 
a) RODO; 

 jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych 
związanych z realizacją Konkursu.   

5. Do zakończenia Konkursu uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie 
zgody przez uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek 
Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania 
danych osobowych przez Organizatora. 

6. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest 
dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu „Przyszłość płatności 
bezgotówkowych w Polsce” oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w 
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

8. Dane uczestników mogą być ujawniane osobom i podmiotom współpracującym z administratorem przy 
organizacji Konkursu, przede wszystkim dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w 
szczególności podmiotom świadczącym administratorowi usługi wydawnicze, IT, księgowe lub innym podmiotom 
trzecim upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

9. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

10. Uczestnikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 
 
 

§ 12 . Prawa autorskie 
 



1. Uczestnik może przesłać pracę którą sam wykonał. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw 
autorskich, innych praw własności intelektualnej ani dóbr osobistych w związku ze zgłoszeniem pracy 
konkursowej przez uczestnika, treścią takiej pracy konkursowej, czy zgłoszenia. 

2. Przesłanie  przez  Uczestnika  Pracy  Konkursowej  do  Organizatora  oznacza  nieodpłatne  udzielenie 
Organizatorowi, („Korzystający”), niewyłącznej oraz nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie z 
Pracy Konkursowej w całości lub w części na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przesłania Pracy 
Konkursowej Organizatorowi, w tym wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych („Ustawa”). 

3. Uczestnik udziela Korzystającym zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Pracy 
Konkursowej, w rozumieniu art. 2 Ustawy. 

4. Z tytułu korzystania z Pracy Konkursowej Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Fundatorzy nie są 
zobowiązani do publikowania ani korzystania z Prac Konkursowych.  
 

§ 13 . Postanowienia końcowe  
1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w uzasadnionych 

przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich praw nabytych na podstawie 
Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym 
numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści oraz jego 
umieszczenia na www.WartoBezgotowkowo.pl  

2. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zwycięskich prac wraz z imionami  

i nazwiskami autorów na stronie Konkursu pod adresem www.WartoBezgotowkowo.pl oraz w innych 
mediach.  

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Warto Bezgotówkowo” 
 
 
 

 
ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………………, 

ucznia klasy …… szkoły ………………..…………………………………………………………………………, 

którego jestem ustawowym przedstawicielem, na udział w konkursie plastycznym „Warto Bezgotówkowo” 

organizowanego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości. Oświadczam, że akceptuję Regulamin 

Konkursu oraz zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania przez Organizatora moich danych osobowych 

oraz danych osobowych mojego dziecka. 

 
 
 
…………………….                                                                     ….………………………………………………..  
(miejscowość i data)                                                                     (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strona 4 
 


