
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI – „Europejski Dzień Prawnika - kreatywnie” 

 

1. Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Availo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce z siedzibą Jasionka 948, 36-002 Jasionka, wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000416198, 
NIP 8133671973 – (dalej Availo) 
 
2. Konkurs rozpoczyna od 26 października 2020r i trawa do 30 listopada 2020r. 
3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.  
4. Temat prac konkursowych brzmi: „Logo Europejskiego Dnia Prawnika” 
5. W konkursie mogą brać udział dzieci oraz młodzież w wieku od 5 do 13 lat -zwany dalej Uczestnikiem. 
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 

2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 
1. Uczestnik chcący wziąć udział w konkursie powinien przesłać prace pocztą tradycyjną na adres organizatora, a także mailowo na adres: 

marketing@availo.pl w terminie od 26 października 2020r. do 30 listopada 2020r. 
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice i formacie. Temat pracy: Logo Europejskiego Dnia Prawnika 
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi z dowolnych materiałów. Prace mogą być przestrzenne bądź płaskie. 

Format dowolny. 
4. Organizator dodatkowo udostępnia dla chętnych Uczestników, krzyżówkę, której rozwiązanie nie wpływa na ocenę pracy konkursowej, nie będzie 

również nagradzane. 
5. Uczestnik, hasło z krzyżówki może przesłać wraz z pracą konkursową, może również przesłać ją wiadomością prywatną przez konto facebookowe 

Availo, a także mailowo na adres: marketing@availo.pl 
6. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową. 
7. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. 
8. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia oraz potwierdzenie zapoznania się niniejszym Regulaminem i przesłania 

zgłoszenia  wraz z pracą konkursową na adres Organizatora. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu. 
9.  Prace anonimowe nie będą brały udziału w konkursie. 
10. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny musi wyrazić zgodę na udział dziecka w konkursie, a także potwierdzić zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych. 

 

 
3. Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni jednego zwycięzcę konkursu. 
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 
3. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 4 grudnia 2020 roku na stronie https://www.facebook.com/Availo-367259630040903/ 
4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania nagrody jest ostateczna. 
5. Nagrodą w Konkursie jest:  

 

I miejsce II miejsce III miejsce 

• karta PRO dla rodzica (1 porada prawna 
związana z życiem prywatnym, ważna 
przez okres 12 miesięcy)  

•  podgrzewacz do laptopa 

•  gadżety Availo 

•  dyplom+ podziękowanie 

• podgrzewacz do laptopa 

• gadżety Availo 

• dyplom+ podziękowanie 

• gadżety Availo 

• dyplom+ podziękowanie 

 
 

6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną. 
7. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, 

który spełnił wszystkie wymagania konkursowe. 

 
4. Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas wystawy pokonkursowej oraz na opublikowanie fotografii 
prac na stronach internetowych www.availo.pl oraz na profilu facebook.  

2. Prace przechodzą na własność organizatora.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 
organizowanie Konkursu. 
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulamin. 

 

5. Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu oraz przedstawiciela lub opiekuna prawnego w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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, podanych przez niego w związku z zgłoszeniem, udziałem w konkursie i jego 
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realizacją pod nazwą „Europejski Dzień Prawnika - kreatywnie” jest  Availo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce z siedzibą 

Jasionka 948, 36-002 Jasionka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000416198, NIP 8133671973 – (dalej Availo). 

2. Availo powołało Inspektora Danych Osobowych z którym można się kontaktować na adres iod@availo.pl 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika na udział w konkursie plastycznym pod nazwą „Europejski Dzień Prawnika - 

kreatywnie” - art. 6 ust. 1 lit. a 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 (dalej 

jako „Rozporządzenie”), a także  prawnie uzasadniony  interes administratora przejawiający się w rozstrzygnięciu konkursu, oraz poinformowania o jego 

wynikach i skonstatowania się ze zwycięzcą konkursu  - art. 6 ust. 1 lit.  fb Rozporządzenia 

4. Udział w konkursie wymaga podania danych osobowych  takich jak:  

a) imię i nazwisko  

b) adres 

c) rok urodzenia 

d) Numer telefonu (rodzica lub opiekuna prawnego) 

5. Padanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania zgłoszenia konkursowego i realizacji konkursu. 

6. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny potwierdza możliwość przetwarzania danych osobowych uczestnika poniżej 13 roku życia.  

7. Dane osobowe uczestnika konkursu mogą być przekazywane.1) dostawcy usług pocztowych – Poczta Polska S.A 

8. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres czasu trwania konkursu aż do jego rozstrzygnięcia , a po ogłoszeniu wyników przez okres 3 lat w 

celu archiwizacyjnym. 

9. Dane osobowe uczestnika nie podlegają profilowaniu. 

10. Availo zapewnia realizację uprawnień uczestników  wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym prawo 

dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych 

osobowych.  

11. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

12. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika, Availo informuje, iż przysługuje mu  prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. 

13. Availo oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu 

 

Zgłoszenie do konkursu plastycznego „Europejski Dzień Prawnika - kreatywnie” 

 

Poprzez wypełnienie zgłoszenia konkursowego, wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do realizacji Konkursu, podanie danych jest 

dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Obowiązki informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 

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 zostały umieszczone w Regulaminie konkursu 

plastycznego – „Europejski Dzień Prawnika - kreatywnie” 

 

a) imię i nazwisko dziecka (uczestnika) ………………………………………………………………………………………………………………… 

b) adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) rok urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Numer telefonu (rodzica lub opiekuna prawnego)…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu „Europejski Dzień Prawnika - kreatywnie” w tym z klauzulą informacyjną 

zwartą w pkt 5  Regulaminu.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu – zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. a 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. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści. 

 

Ja, ………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) jako przedstawiciel ustawowy /  

opiekun prawny * wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………………………(imię i nazwisko 

dziecka) w konkursie plastycznym „Europejski Dzień Prawnika - kreatywnie” organizowanym przez Availo Sp.zo.o. z/s w Jasionce. 
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Ja, ………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) jako przedstawiciel ustawowy /  

opiekun prawny * potwierdzam i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych ……………………….. 

……………………………..……………………………………………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika 

dziecka) przez Availo Sp.zo.o. z/s w Jasionce. W związku z konkursem  plastycznym „Europejski Dzień Prawnika - kreatywnie”   

 

 

  


