Regulamin Konkursu „Narysuj siostrę Lucka”
przyjęty dnia 8 grudnia 2020 roku

I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Narysuj siostrę Lucka” i jest zwany dalej:
„Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy:
02-777), al. KEN 95.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 9 grudnia 2020 r. – 15 stycznia 2021 r.
II. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych
- 5-7 lat
- 8-11 lat
- 12-15 lat
3. Zadaniem uczestników Konkursu będzie narysowanie siostry Lucka – symbolu Matplanety.
4. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace w formacie A4, wykonane dowolną trwałą
techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu). Pracę
należy dostarczyć do Matplanety w formie skanu, zdjęcia na adres email:
biuro@matplaneta.pl
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.
Uczestnicy Konkursu zgłaszają do Konkursu jedną pracę, do której należy dołączyć
informację z następującymi danymi autora: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania,
telefon, email Rodzica/Opiekuna.
2.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego
Regulaminu.
3.
Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu.
4.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw
autorskich do wykonanej pracy na rzecz Organizatora, tj. Matplaneta sp. z o.o. począwszy od
daty wpłynięcia pracy konkursowej.
5.
Prace konkursowe należy wysłać mailem na adres: biuro@matplaneta.pl w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. włącznie.
6.
Prace przesłane po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
7.
Udział w konkursie wymaga zgody Rodzica/Opiekuna Prawnego uczestnika. Zgoda
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Brak złożenia ww. zgody uniemożliwia
udział dziecka w Konkursie.
IV. Ocena prac konkursowych i wyłonienie Laureatów
1. Złożone prace będą oceniane oddzielnie dla każdej kategorii pod kątem zgodności z

tematyką konkursu oraz kreatywności twórców.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2021 r.
3. W ramach Konkursu jury wyłoni trzech laureatów, po jednym w każdej kategorii wiekowej
oraz wyróżni po 2 osoby w każdej z kategorii wiekowej.
4. Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureatów, wskazania ich większej liczby
oraz przyznania nagród dodatkowych.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.matplaneta.pl oraz na
profilu Facebook: Matplaneta – matematyka i programowanie.
6. Nagrodami w Konkursie są vouchery na zajęcia Matplanety oraz nagrody rzeczowe.
7. Wręczenie nagród nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia

Konkursu.
8. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent czy gotówkę.
9. Poprzez złożenie pracy na Konkurs, autor wyraża zgodę na publikowanie pracy i swojego
wizerunku na stronach internetowych, w materiałach, wydawnictwach informacyjnych
i promocyjnych Matplanety wraz z podaniem autorstwa.
V. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, ich rodziców lub opiekunów
prawnych jest Organizator - Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-777, Al.
Komisji Edukacji Narodowej 95, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS
0000844801, e-mail: daneosobowe@matplaneta.pl – dalej „ADO”;
ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a. dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia
Laureatów, odpowiedzi na pytania związane z Konkursem;
b. publicznego informowania o Konkursie (w tym publikacji prac konkursowych
oraz wizerunków, imion i nazwisk Uczestników i Opiekunów) na stronie
www.matplaneta.pl, na stronach profilu Matplanety na portalach
społecznościowych tj. Facebook.com, Youtube.com oraz w materiałach
promocyjno-informacyjnych przedstawiających działalność Matplanety.
c. Dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem.
Dane osobowe Uczestników, Rodziców i Opiekunów będą przechowywane od momentu ich
podania przez okres trwania Konkursu oraz przez okres 2 lat po zakończeniu Konkursu. Po
zakończeniu powyższego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
2. Odbiorcami danych osobowych są wybrane Centra Edukacyjne z Sieci Szkół
Matplaneta, a także dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, na podstawie
zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane

osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
3. Uczestnicy, Rodzice i Opiekunowie mają prawo do:
 żądania od ADO dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania
danych osobowych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody w każdym czasie
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu cofnięcia zgody należy: wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej
na adres e-mail daneosobowe@matplaneta.pl lub pocztą tradycyjną na adres
korespondencyjny Matplaneta S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-777, Al. Komisji Edukacji
Narodowej 95.
VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
2. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
....................................................
imię i nazwisko
rodzica/opiekuna uczestnika konkursu
...............................................................
telefon kontaktowy/ adres e-mail
OŚWIADCZENIE 1
Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka ………………………………………………………
....................................................... w Konkursie „Narysuj siostrę Lucka” organizowanym
przez Matplaneta sp. z o.o., a także oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem
Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

.....................................
(data)

...............................................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu)

Oświadczam, że praca złożona na Konkurs „Narysuj siostrę Lucka” organizowany przez
Matplaneta sp. z o.o., została wykonana samodzielnie przez:

......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
Oświadczam ponadto, że przedmiotowa praca nie jest obciążona żadnymi roszczeniami
oraz prawami osób trzecich ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

.....................................
(data)

............................. .................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu)

OŚWIADCZENIE 2
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą,
Al. KEN 95, 02-777 Warszawa, danych osobowych mojego dziecka zawartych w pracy
plastycznej i ww. oświadczeniu w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu
„Narysuj siostrę Lucka”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Udzieloną zgodę można w każdej
chwili wycofać. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

.....................................
(data)

............................. .................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu)

OŚWIADCZENIE 3
Na podstawie art. 7 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie
przez Matplaneta sp. z o.o. wizerunku mojego dziecka utrwalonego w postaci zdjęć
wykonanych podczas wręczenia nagród laureatom konkursu „Narysuj siostrę Lucka” w
celach promocyjnych Matplanety. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Udzieloną zgodę można
w każdej chwili wycofać. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

.....................................
(data)

............................. .................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu)

