
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

“ Wieża wiertnicza” 

 

§1 

Cele konkursu 

1. Celem konkursu jest :   

a) zachęcenie uczniów do zapoznania się z tematyką szeroko rozumianego gazu 

ziemnego, jako bezpiecznego, ekologicznego i niezawodnego nośnika energii,  

b) wzbogacenie wiedzy dzieci związanej z działalnością Oddziału Geologii i 

Eksploatacji PGNiG S.A., 

c) rozbudzenie fantazji i wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne, 

d) rozwijanie zainteresowań dzieci różnymi technikami plastycznymi, 

e) zainteresowanie dzieci doskonaleniem własnych umiejętności. 

 

§ 2 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG S.A. przy 

współudziale Urzędu Miejskiego Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dzieci pracy plastycznej przedstawiającej 

wieżę wiertniczą. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie szkół podstawowych klasy I-III, znajdujących się na terenie gminy 

Śmigiel,  

b) uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI, znajdujących się na terenie gminy 

Śmigiel. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. kredki, pastele suche lub 

olejne, akwarele, wyklejanki, collage, techniki mieszane), forma płaska, na kartce 

papieru w formacie A4 lub A3. 

6. Prace przekazane do udziału w konkursie muszą być pracami własnymi dzieci, 

wykonanymi samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz niezgłoszonymi 

do innych, wcześniej przeprowadzanych konkursów.   



7. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się informacje zawierające: nazwisko i imię 

dziecka, wiek dziecka, nazwa placówki. 

8. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, wypełniony według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Prace bez dołączonego formularza 

zgłoszeniowego podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka nie będą 

oceniane przez komisję konkursową.  

 

§ 4 

Warunki konkursu 

1. Regulamin konkursu jest dostępny na profilu społecznościowym Facebook oraz stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego Śmigla www.smigiel.pl  

2. Otwarcie konkursu nastąpi w dniu 16.04.2021 r.  

3. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa w dniu 07.05.2021 r. Prace można składać 

osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadawcy) 

w zamkniętych kopertach, do Urzędu Miejskiego Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-

030 Śmigiel; W jednej kopercie może znajdować się jedna lub większa liczba prac. 

Na kopercie należy umieścić dopisek KONKURS PLASTYCZNY WIEŻA 

WIERTNICZA.   

4. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z niniejszym 

Regulaminem nie będą oceniane. 

5. Oceny prac dokona komisja składająca się z pracowników Oddziału Geologii 

i Eksploatacji PGNiG SA., biorąc pod uwagę : (a) oryginalność pracy, (b) zgodność 

pracy z tematyką, (c) estetykę pracy. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.  

6. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 01.06.2021 r. na profilu społecznościowym 

Facebook i stronie internetowej Urzędu Miejskiego Śmigla www.smigiel.pl. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo organizacji na terenie Urzędu 

Miejskiego Śmigla lub siedziby OGiE PGNiG S.A. wystawy wszystkich lub niektórych 

prac zgłoszonych do konkursu.  

7. Nagrodą w konkursie są nagrody rzeczowe dla autorów pierwszych 3 najwyżej 

ocenionych prac, w każdej kategorii wskazanej w § 3 ust. 2.   

8. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretowania postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz do zmiany jego treści.  

 

  

http://www.smigiel.pl/
http://www.smigiel.pl/


Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO 

“ Wieża wiertnicza” 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

„Wieża wiertnicza” 

 

Imię i nazwisko dziecka / autora: ……………….…………………………………  

Klasa: ……………………….  

Nazwa szkoły i adres: ………………………………………………………………  

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

 

Ja, niżej podpisany/a, ………………………………………………………………….., jako rodzic/ przedstawiciel ustawowy 

dziecka wymienionego powyżej oświadczam że :   

1) zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu plastycznego „Wieża wiertnicza” dla uczniów szkół 

podstawowych organizowanym przez Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG S.A. przy współudziale Urzędu 

Miejskiego Śmigla i wyrażam zgodę na udział w/wym. dziecka w tym konkursie,  

2) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy dziecka przez organizatora lub PGNiG OGiE w dowolnie 

określonym zakresie (m. in. publikacja, prezentowanie na wystawach, etc.)   

3) złożoną pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa majątkowe i osobiste do złożonej pracy,  

4) z chwilą przekazania pracy organizatorowi konkursu, w imieniu dziecka nieodpłatnie, bez ograniczenia w czasie 

przenoszę na organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy złożonej w konkursie, w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych na następujących polach eksploatacji: a) 

rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, 

wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie; b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolną techniką i w 

dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych; c) przechowywanie i przekazywanie pracy 

konkursowej, w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie 

jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem internetu; d) przenoszę nieodpłatnie na organizatora konkursu 

wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.  

5) zapoznałem/zapoznałam się z poniższą klauzulą informacyjną.  

 

 

 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego   ……………………………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego 

oraz dziecka: 

1) Administratorem danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna 

(PGNiG) z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. 

2) Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. Oddział 

Geologii i Eksploatacji, ul. Kasprzaka 25a, 01-224 Warszawa. 

3) PGNiG wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail 

iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.  

4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przeprowadzenia konkursu „Wieża wiertnicza” (Konkurs). Podstawą prawną przetwarzania danych jest 

prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych 

osobowych 2016/679 – RODO); prawnie uzasadniony interes PGNiG polega na przeprowadzeniu 

i rozstrzygnięciu Konkursu, na zasadach wskazanych w regulaminie; 

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG – 

podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f 

RODO), prawnie uzasadnionym interesem PGNiG jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami. 

5) Dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom 

świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do przeprowadzenia Konkursu lub zaangażowanym w 

przeprowadzenie Konkursu, w tym Gminie Śmigiel, a w stosowanych przypadkach także podmiotom 

uzyskującym dostęp do danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe z zakresie 

imienia i nazwiska laureata Konkursu będą ujawniane w związku z publikacją wyników 

Konkursu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Śmigla oraz na prowadzonym przez nią 

profilu Facebook, a także w ramach ewentualnej wystawy, na zasadach wskazanych w 

regulaminie Konkursu.  

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, 

w tym zorganizowania ewentualnej wystawy po zakończonym Konkursie, jednakże nie dłużej niż przez 

okres 12 miesięcy od daty podania do publicznej wiadomości wyników Konkursu. Okres przetwarzania 

może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 

takimi roszczeniami przez PGNiG.  

7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

8) Osobie, której dane dotyczą także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9) Osobie, której dane dotyczą przysługuje ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i b) z przyczyn związanych z Jej szczególną sytuacją.  

10) Podanie danych osobowych jest wymagane przez PGNiG w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

 

 

 

 


