
 

Regulamin konkursu  

„Wspomnienie z wakacji”  

§1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE    

 
1. Organizatorem Konkursu jest Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Jeleniej Górze 
przy ul. L. Różyckiego 19 zwana dalej "Organizatorem". 
2. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu ”Wspomnienie z wakacji”, którego celem jest: 
- twórcze i aktywne spędzanie czasu 
- pobudzanie aktywności artystycznej dzieci 
- rozwijanie zdolności manualnych i wrażliwości estetycznej dzieci 

 
3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 01 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. 
4. Konkurs prowadzony jest na terenie zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
5. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego. 
 

§2  
ADRESACI KONKURSU 

 
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”), są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym                   
z podziałem na grupy wiekowe: 
I grupa – dzieci przedszkolne  
II grupa –  dzieci klas I – III szkoły podstawowej 
III grupa – dzieci klas IV- VI szkoły podstawowej 
zamieszkujące zasoby Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które wypełniły zadanie 
konkursowe oraz w czasie trwania Konkursu spełniły wszystkie zasady niniejszego regulaminu.                
Z uwagi na wiek Uczestnika, kartę zgłoszenia wypełnia pełnoletni prawny opiekun dziecka. 
2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. Konkurs odbędzie się w jednym cyklu, co oznacza, że uczestnicy mogą wysyłać tylko jedno 
zgłoszenie przez cały okres trwania konkursu. 
 
 

§3  
NAGRODY 

 
1. Organizator przewiduje nagrody niespodzianki oraz dyplomy. 
2. Wyłonieni zwycięzcy będą zobowiązani do dostarczenia danych takich jak: imię i nazwisko, 

adres zamieszkania niezbędne na potrzeby konkursu. 
3. Ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu 2020 roku na stronie internetowej JSM oraz na stronie 

facebooka Spółdzielni. 
4. W przypadku, gdy w terminie 3 dni od daty wysłania przez Organizatora do osoby uprawnionej 

do nagrody wiadomości, o której mowa w pkt 2, osoba ta nie prześle wymaganych informacji, 
zostanie jej odebrane prawo do nagrody. 

5. W przypadku odebrania prawa do nagrody z przyczyn wskazanych w pkt 4, nagroda zostanie 
przyznana innej osobie, którą wskaże organizator, a która spełniła wszystkie wymagania 
wskazane w Regulaminie. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem 
Organizatora z tytułu nieotrzymania Nagrody, które nie zostały im przyznane z winy Uczestnika 
Konkursu. 

6. Wręczenie nagród odbędzie się do 30 września 2020 roku. 



7. Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie 
swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji 
Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody na rzecz Zwycięzcy, 
jeśli będzie ona wynikała z podania nieprawidłowych danych, o których mowa w Regulaminie. 

9. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć ozdób biorących udział w Konkursie                      

w gazecie „Za Bobrem”, na stronie www Organizatora, na facebooku oraz na telebimie w Biurze 
Obsługi Mieszkańców.   

 
§4  

ZASADY KONKURSU 
1. W ramach akcji promocyjnej, Organizator zamieści na swojej oficjalnej stronie internetowej oraz 

na Facebooku  komunikat wraz z zadaniem konkursowym. 
2. Wymagania konkursowe:  
- papier techniczny 
- format kartki: dowolny, zagospodarowany dwustronnie 
- technika dowolna (ołówek, kredka, farby, flamastry, pastele itp.) 
- tematyka dotyczyć powinna wakacji 
- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną kartkę 
- praca powinna być z tyłu opisana: imię i nazwisko oraz wiek uczestnika 
 
Pracę oraz zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub wysłać do Biura Obsługi Klienta 
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Różyckiego 19 w terminie do 31.08.2020 r.  
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej 

(stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu) na adres mailowy konkurs@jsmjg.pl lub w 
siedzibie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawierającej: 

a) imię i nazwisko Uczestnika  
b) adres zamieszkania, 
c) numer telefonu, 
d) adres e-mail, 
e) zgodę na podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości podpisaną przez opiekuna 

prawnego 
f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu podpisaną przez 

opiekuna prawnego 
 

4. Konkurs polega na wyborze przez Komisję konkursową najciekawszych zdaniem 
Komisji rozwiązań zadania Konkursowego w terminie do 20 września danego roku. Komisja 
konkursowa powołana zostanie przez Zarząd JSM, składającą się z przedstawicieli JSM 
Podstawowe kryteria oceny zadań konkursowych są następujące:  

a) ogólne wrażenie estetyczne:      w skali od 1 – 5, 
b) pomysłowość:       w skali od 1 - 5, 
c) stopień trudności oraz użyte materiały:    w skali od 1 - 5. 
5. Imię i nazwisko zwycięzców wraz z przesłanymi rozwiązaniami zadania konkursowego, zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.jsmjg.pl oraz na facebooku 
Organizatora do dnia 20 września danego roku. Przez wyłonienie zwycięzców rozumie się 
spełnienie przez Zwycięzców warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w 
szczególności wskazanych w §2 i §3 Regulaminu. 

6. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.  
7. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 
 
 
 



 
§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE, DANE OSOBOWE, KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie JSM oraz na oficjalnej stronie internetowej 
www.jsmjg.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

3. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem uczestników 
Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w wypadku podjęcia 
uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Zgłoszenie swoich ozdób do Konkursu będzie jednoznaczne  
z potwierdzeniem, że uczestnicy zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia. 
Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celach związanych z realizacją konkursu na „Wspomnienie z wakacji”, zgodnie z 
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku 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) – zwanym RODO.  

6. Organizator informuje osoby biorące w konkursie, że administratorem danych osobowych jest 
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Ludomira Różyckiego 
19. 

7. kontakt z inspektorem ochrony danych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest 
możliwy pod numerem tel. 75 76 74 832 wew. 54 lub adresem email iod@jsmjg.pl. 

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 
przeprowadzenia konkursu „Wspomnienie z wakacji”. 

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. (z wyłączeniem portali społecznościowych) 

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z 
realizacją celu i przedmiotem działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

12. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

13. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
15. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji 

konkursu. 
 

 

 


