
REGULAMIN KONKURSU „MOJA BIAŁO CZERWONA”

§ 1 
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem   organizującym   Konkurs   jest   Polskie   Radio   –   Regionalna
Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24,
wpisana   do   rejestru   przedsiębiorców   Sądu   Rejonowego   w   Olsztynie,   VIII
Wydz.   Gospodarczy   Krajowego   Rejestru   Sądowego   pod   numerem   KRS
38114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493,
zwane dalej Organizatorem.

2. Celem   Konkursu   jest   kształtowanie   postaw   patriotycznych   wśród   dzieci   i
młodzieży. Realizacji celu służy ręczne wykonanie prac plastycznych według
własnej interpretacji tematu ,,Moja biało czerwona” przez uczniów wskazanych
w §1.3. w związku z Świętem Niepodległości.

3. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć
udział  uczniowie  szkół  podstawowych  z  województwa  warmińsko-
mazurskiego, spełniający wymagania nałożone niniejszym regulaminem.

4. Konkurs zrealizowany zostanie w dniach 17 września 2018 r. – 2  listopada
2018 roku.

5. Przystąpienie   do   Konkursu   jest   równoznaczne   z   akceptacją   niniejszego
regulaminu   i   zezwoleniem   na   publiczne   ujawnienie   imienia   i   nazwiska
uczestników Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.  Szkoła wysyłając prace
uczniów   na   Konkurs,   potwierdza,   że   posiada   zgodę   rodziców   (opiekunów
prawnych)   do   przetwarzania   danych   osobowych   Uczestników,   do   celów
realizacji niniejszego Konkursu.

6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej http://www.ro.com.pl

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Od 17 września 2018 r., do 2 listopada 2018 r. uczniowie szkół podstawowych
oraz   dzieci   z   przedszkoli   z   województwa   warmińsko-mazurskiego   mogą
przesyłać do Organizatora Konkursu prace plastyczne według następującej
specyfikacji: praca indywidualna   – wykonana indywidualnie przez każdego
ucznia.

2. Wykonane   prace   należy   przesłać   lub   dostarczyć   do   Organizatora   w
nieprzekraczalnym   terminie  do   2   listopada   2018r.   do   godz.15:00.   Adres
Organizatora: Radio Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.



3. Do przesłanych lub dostarczonych prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową
(załącznik nr 1) wskazując dane szkoły oraz opiekuna.

4. Organizator dopuszcza możliwość odebrania wykonanych prac bezpośrednio
z siedziby placówki oświatowej, jednak odbiór musi być wcześniej uzgodniony
z Koordynatorem Konkursu, wyznaczonym przez Organizatora.

5. Koordynatorem Konkursu jest Kamila Dobies. Tel. 89 651 08 21 

§ 3
 Podsumowanie i zakończenie

Konkursu

1. Prace   zostaną   poddane   ocenie   Komisji   konkursowej,   powołanej   przez
Organizatora, w skład której wejdą: przedstawiciele Organizatora, Kuratorium
Oświaty w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.

2. Komisja  konkursowa  dokona  wyboru  trzech  najładniejszych   prac
plastycznych.

3. Komisja konkursowa przy wyborze najładniejszych prac sugerować się będzie
m.in:

a) techniką wykonania;
b) różnorodnością użytych materiałów;
c) pomysłowością wykonania;

§ 4 
Nagrody

1. Sześć osób, których prace zostały wybrane zgodnie z §3.3, otrzymają nagrody
indywidualne Konkursu. Łączna pula nagród to ok 5 000 zł. 

2. Nagrodą dodatkową akcji jest wycieczka do jednej z wytypowanych  jednostek
wojskowych znajdującej się w województwie warmińsko-mazurskim. Uczestnicy
wycieczki (uczniowie klasy, której członkami są laureaci konkursu w kat. praca
plastyczna),   będą   mieli   okazję   uczestniczyć   w   działaniach   jednostki   z
wykorzystaniem sprzętu bojowego, zapoznać się z historią i tradycjami jednostki
oraz   wziąć   udział   w   konkurencjach   sprawnościowych   przygotowanych   przez
Organizatora w jednostce wojskowej.

3. Organizator zapewnia zwycięskim grupom transport oraz wyżywienie podczas
realizacji nagrody głównej.

4. Ubezpieczenie, przygotowanie karty wycieczki oraz inne czynności związane z
realizacją nagrody spoczywają po stronie placówki oświatowej.



§ 5 
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A.
pisemnie, na adres: ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia
rozstrzygnięcia   Konkursu.   Wszelkie   reklamacje,   które   wpłyną   do   Zarządu
Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni
od   dnia   otrzymania   przez   Zarząd   Radia   Olsztyn   S.A.   O   rozpatrzeniu
reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 6
Dane osobowe

1. Administratorem   Danych   Osobowych   zbieranych   i   przetwarzanych   Polskie
Radio-Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie  "Radio Olsztyn" S.A., ul. Radiowa
24, 10-206 Olsztyn, nr tel. 89 5264434, email: sekretariat@ro.com.pl.

2. Podanie   danych   osobowych   jest   dobrowolne,   ale   niezbędne   dla   wzięcia
udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji
konkursu,   a   w   tym   doręczenia   nagród.   Podstawą   prawną   przetwarzania
danych   osobowych   jest   ich   niezbędność   do   wywiązania   się   z   obowiązku
realizacji   konkursu   -   art.   6   ust.   1   lit.   c)   rozporządzenia   Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie   swobodnego   przepływu   takich   danych   oraz   uchylenia   dyrektywy
95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej jako „RODO”).

3. Dane   osobowe   udostępnione   wyłącznie   dla   potrzeb   konkursu   i   będą
przetwarzane   przez   okres   trwania   konkursu   oraz   okres   przedawnienia
roszczeń   związanych   z   udziałem   w   konkursie,   a   także   ewentualny   okres
dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 

4. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych
osobowych   podmiotom   współpracujących   w   zakresie   obsługi   technicznej   i
organizacyjnej   konkursu   (np.   obsługa   IT,   firmy   kurierskie)   lub   fundatorom
nagród   w   celu   realizacji   prawa   do   nagrody.   W   szczególności   powyższe
powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki 

5. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a)   na   podstawie   art.   15   RODO   prawo   dostępu   do   danych   osobowych
Pani/Pana   dotyczących;   b)   na   podstawie   art.   16   RODO   prawo   do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO
prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia   przetwarzania   danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,   w   przypadku   uznania,   że   przetwarzanie   danych   osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie 
stosownego wniosku: a) w formie pisemnej, na adres: Polskie Radio-
Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie  "Radio Olsztyn" S.A., ul. Radiowa 24, 10-
206 Olsztyn, lub b) droga e-mail na adres sekretariat@ro.com.pl.



§ 7
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a
także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu
opublikuje informację.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi
zmianami).



Załącznik nr 1.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
„MOJA BIAŁO CZERWONA”

NAZWA I ADRES SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

DANE UCZNIA ( imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

DANE OPIEKUNA (imię i nazwisko, telefon) KLASY/GRUPY

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………

Podpis opiekuna klasy/grupy

ZGODA 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

OPIEKUNA KLASY/GRUPY

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Radio-Regionalna
Rozgłośnia w   Olsztynie "Radio Olsztyn" S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
moich następujących danych osobowych:  imię, nazwisko, numer telefonu, w
celu   wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Radio Olsztyn S.A.
oraz jego realizacji, a w tym doręczenia nagród.

…………………………………
podpis opiekuna KLASY/GRUPY



ZGODA 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKA KONKURSU

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Radio-Regionalna
Rozgłośnia w   Olsztynie "Radio Olsztyn" S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
moich następujących danych osobowych:  imię, nazwisko, numer telefonu, w
celu wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Radio Olsztyn S.A.
oraz jego realizacji, a w tym doręczenia nagród.

…………………………………
 opiekuna prawnego uczestnika

konkursu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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), informujemy, iż:

 Administratorem  Pana/Pani  danych osobowych jest Polskie Radio-Regional-
na Rozgłośnia w Olsztynie  "Radio Olsztyn" S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsz-
tyn, nr tel. 89 5264434,      email: sekretariat@ro.com.pl.

 Podanie   danych   osobowych   jest   dobrowolne,   ale   niezbędne   dla   wzięcia
udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji
konkursu,   a   w   tym   doręczenia   nagród.   Podstawą   prawną   przetwarzania
danych   osobowych   jest   ich   niezbędność   do   wywiązania   się   z   obowiązku
realizacji   konkursu   -   art.   6   ust.   1   lit.   c)   rozporządzenia   Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie   swobodnego   przepływu   takich   danych   oraz   uchylenia   dyrektywy
95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej jako „RODO”).

 Dane   osobowe   udostępnione   wyłącznie   dla   potrzeb   konkursu   i   będą
przetwarzane   przez   okres   trwania   konkursu   oraz   okres   przedawnienia
roszczeń   związanych   z   udziałem   w   konkursie,   a   także   ewentualny   okres
dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 

 W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych
osobowych   podmiotom   współpracujących   w   zakresie   obsługi   technicznej   i
organizacyjnej   konkursu   (np.   obsługa   IT,   firmy   kurierskie)   lub   fundatorom
nagród   w   celu   realizacji   prawa   do   nagrody.   W   szczególności   powyższe
powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki 

 Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a)   na   podstawie   art.   15   RODO   prawo   dostępu   do   danych   osobowych
Pani/Pana   dotyczących;   b)   na   podstawie   art.   16   RODO   prawo   do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO
prawo   żądania   od   administratora  ograniczenia  przetwarzania   danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,   w   przypadku   uznania,   że   przetwarzanie   danych   osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.



 Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie 
stosownego wniosku: a) w formie pisemnej, na adres: Polskie Radio-
Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie  "Radio Olsztyn" S.A., ul. Radiowa 24, 10-
206 Olsztyn, lub b) droga e-mail na adres sekretariat@ro.com.pl.
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