
 
 

REGULAMIN KONKURSU  
DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

”Pokaż nam swój karmnik” 
 

§ 1 
Cele Konkursu 

Celem konkursu jest: 
1. Popularyzacja wiedzy ekologicznej u dzieci. 
2. Uwrażliwianie dzieci na konieczność dokarmiania ptaków zimą. 
3. Kształtowanie wśród uczestników pożądanych postaw wobec otaczającej przyrody. 
4. Propagowanie form aktywnego i wesołego spędzania czasu w domu. 
5. Rozwój kreatywności i umiejętności manualnych wśród dzieci. 
6. Poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmnik oraz sposobów ich odżywiania. 

§ 2 
Organizatorzy Konkursu 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Gwda Spółka z o. o., ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła 
2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Olga Majchrzak,                

e-mail: majchrzak@gwda.pl, tel. 67 211 35 42 
 
 

 
§ 3 

Założenia organizacyjne 
 

1. Ogłoszenie o konkursie następuje z dniem 03.01.2022 roku. 
2. Konkurs kierowany jest do dzieci szkół podstawowych. 
3. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie karmnika dla ptaków, który 

powinien być:  
a) wykonany z surowców wtórnych,  
b) funkcjonalny, 
Karmnik nie może zostać zakupiony w sklepie. Praca ma być wykonana 
własnoręcznie. W pracach praktycznych dopuszczamy możliwość wsparcia Rodziców/ 
Opiekunów. 

4. Zdjęcie karmnika wraz z opisem materiałów użytych do jego wykonania należy w 
formacie JPG/PNG przesłać na adres: majchrzak@gwda.pl . 

5. Prace należy nadsyłać w terminie do 24 stycznia 2022 roku do godziny 15:00 
6. Praca winna być opisana w załączniku imieniem i nazwiskiem sporządzającego pracę. 
7. Praca – przesłany plik -winna być opatrzona tytułem: KONKURS  „Pokaż nam swój 

karmnik”. 
8. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową.  
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9. Ze strony Organizatora – z załącznika do Regulaminu - należy pobrać, wypełnić oraz 
dołączyć w formie elektronicznej (zdjęcie lub skan) do nadesłanej pracy formularz 
zgłoszeniowy. 

10. Przystąpienie do konkursu wymaga wyrażenia zgody na udzielenie Organizatorowi 
nieodpłatnej licencji uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas 
nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych prac  i zdjęć.                
W imieniu osób małoletnich zgodę taką wyrażają ich rodzice.  

11. Uczestnik będzie zobowiązany oświadczyć, że jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę 
osób biorących udział w przygotowaniu pracy na uczestnictwo w konkursie oraz 
publikację. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby 
zostać skierowane pod adresem Organizatora konkursu przejmuje na siebie Uczestnik 
konkursu. Postanowienia ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

12. Prace niespełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie. 
13. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 stycznia 2022 r. w mediach społecznościowych 

(Fanpage na Facebooku i strona www.gwda.pl) 
 

 
§ 4 

Ocena prac 
1. Oceny zgłoszonych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 
2. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 
 

§ 5 
Nagrody 

 
1. Organizator nagrodzi atrakcyjnymi nagrodami zdobywców: 

 
- I miejsca 
-II miejsca 
-III miejsca 

 
2. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 
3. Prace laureatów zostaną opublikowane w mediach społecznościowych 
4. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie drogą e-mailową. 

 
§ 6 

Zasady przetwarzania danych osobowych 
 

 

1. Administratorem Danych osób uczestniczących w Konkursie jest, jako jego Organizator, 

GWDA sp. z o. o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4, wpisana do KRS pod 

numerem 0000074361, NIP: 764-23-52-589, REGON: 572051342, tel. 67 212 48 98, fax. 

67 212 45 59, e-mail: biuro@gwda.pl,. 

2. Organizator przetwarzał będzie dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z 

przepisami 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 – 

dalej: RODO).  

3. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika 

zgody Organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z 

organizacją Konkursu oraz w jego celach marketingowych. Zgoda taka może zostać w 

każdym czasie wycofana przez uczestnika, poprzez wysłanie oświadczenia o odwołaniu 

zgody: pocztą tradycyjną na adres  GWDA sp. z o. o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Na 

Leszkowie 4, względnie pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@gwda.pl, przy czym 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z 

rezygnacją z udziału w Konkursie. 

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w oparciu o 

następujące podstawy prawne i w niżej wymienionych celach: 

• przeprowadzenie Konkursu oraz wyłonienie i nagrodzenie zwycięzcy (art. 6 ust. 1 lit. 

a, b, f oraz art. 8  RODO), 

• zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co 

stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. f RODO);  

• ewentualność ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami co 

stanowi prawnie uzasadniony interesu Administratora Danych h (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• marketing usług polegającym na przekazywaniu uczestnikom Konkursu informacji o 

ofertach handlowych, imprezach i wydarzeniach związanych z działalnością 

Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO). 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji przez Organizatora, w tym profilowaniu. 

6. Uczestnikom Konkursu przysługują prawa: 

• dostępu do swoich danych, 

• sprostowania (poprawiania) danych, 

• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

• do ograniczenia przetwarzania danych, 

• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami 

określonymi w art. 21 RODO), 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

6. Organizator przechowywał będzie dane osobowe uczestników przez okres niezbędny do 

zorganizowania konkursu, realizacji procedur związanych z wyłonieniem i nagrodzeniem 

zwycięzcy, jak tez dochodzenia ewentualnych roszczeń. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu 

konkursu informacje o jego uczestnikach – poza danymi nagrodzonych – zostaną 



zanonimizowane lub zniszczone. Dane uczestników konkursu, którzy wyrazili zgodę na 

przetwarzanie dotyczących ich danych dla celów marketingowych przechowywane będą 

przez Organizatora przez okres 3 lat. 

7. Organizator może udostępniać dane osobowe uczestników podmiotom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Organizatorem 

umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców 

prawnych, firmy zapewniające Organizatorowi obsługę informatyczną, podmiot 

wykonujący w GWDA sp. z o. o. zadania Inspektora Ochrony Danych. 

8. Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować 

można się: 

• telefonicznie: 67 212 48 98 

• drogą elektroniczną: biuro@gwda.pl 

• osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu 

spotkania. 

 
 

Zatwierdzony przez Organizatora Konkursu 
                                                                                                         

                                                                                       Piła, dnia 03.01.2022r. 

 

 


