
REGULAMIN KONKURSU  
„Twórczy Przedszkolak w świecie Bobini”  

§ 1 
Organizatorzy Konkursu 
1. Organizatorami Konkursu są: Jaworski Ośrodek Kultury z siedzibą w Jaworze (59-400), Rynek 5 

oraz firma Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze (59-400), ul. Kuziennicza 15. 
2. Fundatorem nagród jest firma Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze (59-400),  

ul. Kuziennicza 15. 
 

§ 2 
Czas trwania Konkursu 
1. Konkurs trwa od dnia 2 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. 
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 02.12.2022 r. 
3. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Jaworskiego Ośrodka Kultury dnia 05.12.2022 r. 
 

§ 3 
Cele Konkursu 
Głównym założeniem Konkursu jest promocja dobrych nawyków związanych z higieną wśród dzieci 
przedszkolnych, rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka.  

§ 4 
Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 
1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

a) Zgłoszenia indywidualne dzieci w wieku przedszkolnym, tj. od 3 do 6 lat uczęszczające do 
przedszkoli na terenie Gminy Jawor – wykonanie pracy plastycznej na temat: „Moja 
wymarzona etykieta żelu do kąpieli”. Prace plastyczne przekazane na konkurs muszą być 
pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko na szablonie stanowiącym załącznik E, 
dołączonym do niniejszego regulaminu. Format pracy: A4; technika: dowolna. 

b) Zgłoszenia instytucjonalne placówek przedszkolnych – nagranie filmu na temat „Myj się myj 
i czyściutko zawsze żyj”. Nagranie powinno być w formie krótkiego, max 3 min. filmu, który w 
formie wierszyka, przedstawienia etc. będzie promować codzienne dbanie o higienę dziecka.  
Film powinien być nagrany w formacie .mov lub .mp4 i przekazany na nośniku USB. 

2. Zgłoszenia konkursowe należy dostarczyć do siedziby Jaworskiego Ośrodka Kultury, Rynek 5, 
59-400 Jawor w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Decyduje data wpływu – zgłoszenia, które 
wpłyną do Organizatora po 30.11.2022 r. nie będą podlegać ocenie. 

3. Każde zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: 
a) Zgłoszenia indywidualne dzieci: 

- pracę konkursową przygotowaną na szablonie stanowiącym załącznik E do regulaminu 
- wypełniony formularz zgłoszeniowy do Konkursu stanowiący załącznik A do niniejszego 

Regulaminu; 
-  pracę konkursową przygotowaną na szablonie dołączonym do regulaminu opatrzoną 

metryczką z danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa placówki; czytelnie 
wypełniona metryczka powinna być zamieszczona z przodu pracy. 

- wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik C  do niniejszego Regulaminu. 
b) Zgłoszenia instytucjonalne placówek przedszkolnych: 

- wypełniony formularz zgłoszeniowy do Konkursu stanowiący załącznik B do niniejszego 
Regulaminu; 

-  pracę konkursową opatrzoną metryczką z danymi imię i nazwisko koordynatora, kontakt 
(tel, mail) do koordynatora, nazwa placówki; czytelnie wypełniona metryczka powinna być 
dołączona do zgłaszanego filmu, najlepiej naklejona na USB z filmem konkursowym. 



- wypełnione i podpisane oświadczenia stanowiące załączniki C i D do niniejszego 
Regulaminu. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (pkt. 2 załącznika C) powinna zostać 
podpisana przez wszystkie osoby (lub w wypadku dzieci ich opiekunów prawnych) 
widoczne na nagraniu. 

Zgłoszenia konkursowe nie spełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w 
konkursie. 

4. Podane dane będą przetwarzane przez Organizatorów, będących jednocześnie ich 
współadministratorami,  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) (zwane dalej 
Rozporządzeniem RODO), w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 
Konkursu, a w szczególności w celu komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród oraz 
promocji Konkursu. Organizatorzy Konkursu niniejszym informują, iż podanie danych jest 
dobrowolne, jednak nie podanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału 
w Konkursie, a ponadto osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawienia. 

 
§ 5 

Komisja Konkursowa 
1. Zgłoszone prace w ramach Konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatorów. 
2. Komisja będzie brała pod uwagę samodzielność wykonania pracy przez dziecko, zgodność z 

tematem konkursu, kreatywność pracy oraz ciekawą formę wykonania. 
3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej. 
4. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z wyboru laureatów Konkursu. 
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze 

odwoławczej. 
 

§ 6 
Ogłoszenie wyników Konkursu 
1. Informacja o Konkursie i wynikach zostaną opublikowane na stronach internetowych i w 

komunikatach Organizatorów, w tym na  fanpage'u Jaworskiego Ośrodka Kultury. 
2. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się dnia 05.12. 2022 r. w siedzibie Jaworskiego Ośrodka 

Kultury, ul. Rynek 5 w Jaworze 
3. Nagrody nieodebrane na uroczystości wręczenia nagród można odbierać w siedzibie 

Organizatora (JOK) przez okres 14 dni od daty uroczystości wręczenia nagród. W razie 
nieodebrania nagród w tym terminie – nagrody przepadają na rzecz Organizatorów Konkursu. 

4. Warunkiem wydania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru przez Uczestnika; 
 

§ 7 
Nagrody 
1. Każde dziecko za udział w Konkursie otrzyma dyplom i produkt marki Bobini.  
2. Każde dziecko za udział w nagraniu filmowym zgłoszonym do Konkursu otrzyma produkt marki 

Bobini.  
3. Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych prac Konkursowych dokona wyboru: 

a) Zgłoszenia indywidualne: trzech najlepszych prac oraz ma prawo do przyznania wyróżnień. 
Nagrodami są materiały edukacyjne dla dzieci i produkty do mycia i kąpieli marki Bobini. 



b) Zgłoszenia instytucjonalne: trzech najlepszych prac (pierwsze, drugie, trzecie miejsce) oraz 
ma prawo do przyznania wyróżnień. Nagrodami są materiały edukacyjne dla placówki i 
produkty marki Bobini. 

c) Łączna wartość nagród w Konkursie będzie nie mniejsza niż 1000 zł. 
d) Wartość nagród indywidualnych zostanie określona w terminie 2-ch dni od daty 

rozstrzygnięcia Konkursu. 
4. O godzinie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani 

telefonicznie. 
 

§ 8 
Licencja 
1. Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do Konkursu, 

umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystywania ich w innej formie 
podając dane autora (imię i nazwisko, wiek uczestnika, nazwę placówki do której uczęszcza).  

2. Uczestnik (lub jego opiekun prawny), poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu, oświadcza, że 
Uczestnikowi przysługują do przesłanej pracy majątkowe i osobiste prawa autorskie.  

3. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z zapewnieniem o tym, iż praca ta nie narusza 
jakichkolwiek praw osób trzecich. 

4. Uczestnik, lub w jego imieniu opiekun prawny, poprzez zgłoszenie pracy w Konkursie, udziela 
Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania ze zgłoszonej pracy (od chwili 
przesłania pracy) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących 
polach eksploatacji:  

a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wprowadzenia utworu do pamięci 
komputera, zapisania do w sieci multimedialnej, w tym w Internecie;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – powielanie 
dowolną techniką oraz wprowadzanie do obrotu;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w 
tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym 
sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line.  

§ 9 
Postanowienia końcowe 
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę 

warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności. 
2. Organizator ma prawo w każdym czasie zmienić treść niniejszego Regulaminu. 
3. Złożone prace w ramach Konkursu nie będą zwracane autorom. 
4. Uczestnicy Konkursu akceptują warunki regulaminu i wyrażają zgodę na bezpłatne 

eksponowanie, publikowanie oraz powielanie prac, które wpłynęły na Konkurs. 
5. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy. 
 

 

 



Załącznik A do Regulaminu Konkursu „Twórczy Przedszkolak w świecie Bobini”  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU  

„Moja wymarzona etykieta żelu do kąpieli” 

Formularz DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH prosimy wypełnić drukowanymi literami 

 

 Dane uczestnika konkursu: 
IMIĘ i NAZWISKO............................................................................................................................... 

WIEK..................................................................................................................................................... 

PRZEDSZKOLE................................................................................................................................... 

GRUPA................................................................................................................................................... 

 Dane opiekuna  (potrzebne  tylko  do kontaktu w celach organizacyjnych) 

IMIĘ I NAZWISKO............................................................................................................................... 

TELEFON KONTAKTOWY............................................................................................................. 

□Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i zgadzam się z jego zapisami 

□Wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie „Twórczy Przedszkolak w świecie Bobini” 

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych dziecka 

(imienia, nazwiska, klasy i nazwy placówki) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z 

Rozporządzeniem 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) (zwane dalej Rozporządzeniem RODO). 

□Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej, w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej 

organizatorów  konkursu, na Facebooku oraz w innych formach utrwaleń. 

 
 
 

….............................                                                                 …................................................. 
Miejscowość, data                                                                         Czytelny podpis opiekuna 

 



 
Załącznik B do Regulaminu Konkursu – „Twórczy Przedszkolak w świecie Bobini”  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU  
„Myj się myj i czyściutko zawsze żyj” 

Formularz DLA UCZESTNIKÓW INSTYTUCJONALNYCH prosimy wypełnić drukowanymi literami 

 

Dane uczestnika konkursu: 
 

Przedszkole............................................................................................................................................ 

Wiek dzieci biorących udział w nagraniu: ............................................................................................. 

Liczba dzieci biorących udział w nagraniu: ......................................................................................... 

 Dane koordynatora 

IMIĘ I NAZWISKO............................................................................................................................... 

TELEFON KONTAKTOWY............................................................................................................. 

□Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i zgadzam się z jego zapisami 

□Oświadczam, że rodzice dzieci biorących udział w nagraniu konkursowym wyrazili na to zgodę. 

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych zgłaszającego 

koordynatora konkursu reprezentującego placówkę przedszkolną działająca na terenie gminy Jawor 

(imienia, nazwiska, nazwy placówki) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z 

Rozporządzeniem 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) (zwane dalej Rozporządzeniem RODO) 

□Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej,  w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej 

organizatorów konkursu,  na Facebooku oraz w innych formach utrwaleń. 

 
 
 

….............................                                                                 …................................................. 
Miejscowość, data                                                                Czytelny podpis Koordynatora 



Załącznik C do Regulaminu Konkursu – „Twórczy Przedszkolak w świecie Bobini”  

 
Załącznik C do Regulaminu  Konkursu „Twórczy Przedszkolak w świecie Bobini”  

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu, organizowanego przez Jaworski 
Ośrodek Kultury i Global Cosmed Group S.A., w tym z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania 
moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka. 

 

 

      ………………………………………………………………..….. 

data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego 

 

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka (zdjęcia, materiały 
video) w celu promocji/propagowania działalności kulturalnej Jaworskiego Ośrodka Kultury. 

 

 

…………………………………………………………….……. 

data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik D do Regulaminu Konkursu „Twórczy Przedszkolak w świecie Bobini”  

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez JOK 
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 

Administratorem danych jest Jaworski Ośrodek Kultury (JOK), reprezentowany przez Dyrektora JOK, z siedzibą w Jaworze, (59-400) 

przy ul. Rynek 5,email: poczta@jok.jawor.pl, tel. (76) 870-28-78 
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych może się Pani/ Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych poprzez email: iod@jok.jawor.pl, lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. 
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b 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) 

(zwane dalej Rozporządzeniem RODO) (tj. zgody oraz akceptacji warunków Regulaminu) w celu przeprowadzenia Konkursu i 

realizacji imprez realizowanych przez Jaworski Ośrodek Kultury, w związku z realizacją ustawy o prowadzeniu i organizowaniu 

działalności kulturalnej. Upublicznianie wizerunku uczestnika konkursu do celu popularyzacji działalności kulturalnej JOK odbywa się 

na podstawie odrębnej zgody. 
JAKIE DANE ZBIERAMY? 

Zbieramy niezbędne dane potrzebne do realizacji konkursów, a więc: imię i nazwisko uczestników oraz opiekunów prawnych, numer 

telefonu kontaktowego oraz wizerunek. 
DO KOGO PRZEKAZYWANE SĄ DANE? ODBIORCY DANYCH 

Konkurs będzie dokumentowany i może być upubliczniony. Wybrane dane osobowe, w tym dane laureatów konkursy będą 

przekazane Partnerowi Konkursu. Dane uczestników/ laureatów mogą być również upublicznione (nie dotyczy nr telefonów) 

Ponadto wizerunek osób - wyrażających zgodę - może zostać upubliczniany jako element działań promocyjnych w zakresie 

działalności kulturalnej JOK. Dostęp do danych mogą mieć ponadto podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa i w zakresie regulowanym przez przepisy. 
PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWYWANE SĄ MOJE DANE? 

Pani/ Pana dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego realizacji przez okres wynikający z przepisów 

prawa. 
JAKIE SĄ MOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM? 

Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych; 

Gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa. 
SKĄD POCHODZĄ MOJE DANE? 

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dotyczą (w tym od opiekunów prawnych). 
CZY MUSZĘ PODAWAĆ SWOJE DANE? 

Podanie danych osobowych określonych we wniosku oraz przetwarzanie wizerunku przez Administratora jest warunkiem 

niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych będzie skutkować 

niemożnością wzięcia udziału w Konkursie. Zgoda na upublicznianie wizerunku w ramach promocji działalności kulturalnej jest 

dobrowolna 

 

 

 

 

 

 



Załącznik E – szablon pracy konkursowej   

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………………… 

Wiek dziecka: ………………….. Nazwa placówki: ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


