REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH
„AUTOBUS MOICH MARZEŃ”
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Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy
ul. Kozielskiej 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 000395147, NIP 749 208 69 32, REGON 161411646, zwaną dalej
„MZK w Kędzierzynie–Koźlu sp. z o.o.”
Zasięg i czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 01 marca 2019 roku i trwać będzie do 12 kwietnia 2019 roku
Temat prac konkursowych „Autobus moich marzeń”
Warunki uczestnictwa w konkursie
W konkursie może brać udział młodzież szkół średnich. Prace konkursowe będą
oceniane odrębnie w dwóch kategoriach:
- prace indywidualne,
- prace grupowe.
Praca konkursowa ma być pracą wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy
„Autobus moich marzeń”.
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej
nieopublikowanymi, wykonanymi dowolną techniką (np. rysunek, zdjęcie, film,
piosenka, rzeźba).
Każdy z uczestników konkursu może przekazać tylko jedno dzieło w dowolnej
kategorii.
Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi:
 imię i nazwisko (nazwa grupy),
 wiek,
 nazwa placówki oraz dołączyć kartę uczestnictwa w konkursie (zgodnie
z załącznikiem nr 1 do regulaminu).
Dane będą służyć do kontaktu MZK w Kędzierzynie–Koźlu sp. z o.o. z uczestnikiem
konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe, bez wypełnionego załącznika nr 1 nie
będą zakwalifikowane do konkursu.
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik konkursu zgadza się na ekspozycję prac oraz
na opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej MZK w Kędzierzynie-Koźlu
sp. z o.o.- www.mzkkk.pl oraz na Facebooku MZK Kędzierzyn-Koźle.
Prace należy dostarczyć do siedziby MZK w Kędzierzynie–Koźlu sp. z o.o. do dnia
05 kwietnia 2019 roku.
Wyniki konkursu i nagrody
Jury powołane przez MZK w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o., spośród przekazanych
prac wyłoni laureatów konkursu.
Kryteria oceny prac:
 zgodność z tematyką,
 estetyka pracy,
 oryginalność.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 12 kwietnia 2019 roku poprzez podanie
imion i nazwisk lub nazw grup zwycięzców na stronie internetowej MZK
w Kędzierzynie- Koźlu sp. z o.o.- www.mzkkk.pl i Facebooku.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak również prawo do
nieprzyznania nagród.
Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania nagród jest
ostateczna.
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7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani ich
równowartość pieniężną.
V.
Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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)(Dz. Urz. UE L 119), dalej RODO:
 Administratorem danych osobowych jest MZK w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Kozielska 2 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
 Inspektorem
danych
osobowych
jest
Pani
Dorota
Otfinowska
email:iod@mzkkk.pl tel.: 774835252
2. Cel i zakres zbierania danych – dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. C RODO w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia jego zwycięzców.
3. Dane osobowe będą zbierane od osoby, której dotyczą i będą przechowywane do 31
grudnia 2019 r.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu uczestniczenia
w konkursie.
5. Przystępując do konkursu opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażają
pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
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)(Dz. Urz. UE L
119) na potrzeby konkursu i będą przechowywane do 31 grudnia 2019 roku.
6. Uczestnicy i opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażają zgodę na
publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku.
7. Uczestnikom i opiekunom prawnym uczestników konkursu przysługuje prawo
dostępu (zgodnie z art. 15 RODO) i kontroli do treści swoich danych, ich
poprawiania ich uzupełniania (zgodnie z art. 16 RODO) oraz usunięcia danych
(zgodnie z art. 17 RODO).
8. MZK w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie
RODO lub ich przetwarzanie dla celów innych niż określone postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
9. MZK w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. zapewni przestrzeganie zasad poufności
poprzez nałożenie stosownych zobowiązań na własnych pracowników
i przedstawicieli partnerów uczestniczących w komisji, którym udostępni zastrzeżone
informacje i dane w związku z powierzeniem wykonania przewidzianych niniejszym
Regulaminem czynności konkursowych.
VI.
Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oraz jego prawny opiekun akceptuje jego
regulamin.
2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie MZK w KędzierzynieKoźlu sp. z o.o. – www.mzkkk.pl
3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik oraz jego prawny opiekun potwierdza, że
wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie
4. MZK w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
 zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
konkursu,
 odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
 rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu dla młodzieży w wieku szkół średnich
„Autobus moich marzeń”

Karta uczestnictwa w konkursie dla młodzieży szkół średnich „Autobus moich marzeń”
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
Wiek ……………………………………………………………………………………………
Nazwa placówki…………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu dla młodzieży szkół średnich „Autobus moich marzeń” i w pełni go akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu dla młodzieży szkół średnich „Autobus moich marzeń” (zgodnie
z art. 13 ust. 1 i 2 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)(Dz. Urz. UE L 119 ). MZK w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. jest administratorem
danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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)(Dz. Urz. UE L 119)
Cel i zakres zbierania danych – dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia jego zwycięzców. Dane
osobowe będą przechowywane do 31 grudnia 2019 roku.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu uczestnictwa w konkursie.
Opiekunom prawnym Uczestnika konkursu przysługuje prawo dostępu i kontroli do treści swoich danych oraz ich poprawiania i ich
uzupełniania.
Dane osobowe będą zbierane od osoby, której dotyczą.
Zwycięscy konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku.

…..…………………….………………………..
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/Uczestnika konkursu)
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Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu dla młodzieży w wieku szkół średnich
„Autobus moich marzeń”

Potwierdzenie odebrania nagrody
Kwituję odbiór nagrody ………………… - ……………………..
Kwituję odbiór nagrody ………………… - ……………………..
Kwituję odbiór nagrody ………………… - ……………………..
Kwituję odbiór nagrody ………………… - ……………………..
Kwituję odbiór nagrody ………………… - ……………………..
Kwituję odbiór nagrody ………………… - ……………………..
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