
Regulamin konkursu plastycznego „Dzień z życia pszczoły” 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Dzień z życia pszczoły” jest Pasieka Ziębów 

z Lipnicy. Aby wziąć w nim udział należy przygotować pracę plastyczną, sfotografować 

ją i zdjęcie umieścić w komentarzu pod informacją o konkursie.  

2. Konkurs rozpoczyna się 25.05.2020 r. o godz. 19:30, termin nadsyłania prac mija 

30.05.2020 r. o godz. 21:00. 

3. W tym terminie należy wykonać pracę, następnie ją sfotografować, a zdjęcie umieścić 

w komentarzu pod postem promującym konkurs na profilu facebook’owym Pasieki 

Ziębów. 

4. W komentarzu do zdjęcia pracy należy podać: Imię i nazwisko dziecka (autora pracy) 

oraz jego wiek.  

5. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 4 do 13 lat. Zdjęcia prac mogą być 

zamieszczone zarówno przez samych ich autorów, jak i przez rodziców/opiekunów 

prawnych. 

6. Każdy z uczestników może przesłać zdjęcie jednej pracy wykonanej dowolną techniką, 

w formacie A4. 

7. Jury będzie oceniać pomysłowość, zgodność z tematem oraz samodzielność wykonania 

pracy.  

8. W przypadku dużego zainteresowania konkursem organizator zastrzega sobie prawo 

do podziału uczestników na kategorie wiekowe. 

9. Wśród nadesłanych prac jury złożone z trzech osób z Pasieki Ziębów wybierze 

3 najciekawsze prace i nagrodzi je. 

10. Wyniki zostaną ogłoszone w Dzień Dziecka, 01.06.2020 r. o godz. 18:00 w poście, który 

zostanie opublikowany na profilu facebookowym Pasieki Ziębów. 

11. Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez Pasiekę Ziębów. Nagrody nie 

podlegają wymianie na ich wartość w pieniądzu, nie ma również możliwości 

przeniesienia nagrody na kogoś innego.  

12. W celu odebrania nagród Pasieka Ziębów będzie się kontaktować indywidualnie 

ze zwycięzcami/ich rodzicami (osobami publikującymi zdjęcie pracy). 

13. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora, tym samym 

organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac w środkach masowego 

przekazu, ekspozycji na terenie Pasieki Ziębów oraz publikacji danych laureatów 

konkursu. 

14. Podczas wręczania nagród prosimy o przekazanie Pasiece Ziębów oryginałów prac. 

Zostaną one podpisane, oprawione i umieszczone w obiekcie szkoleniowym Pasieki 

Ziębów. 

15. W celu organizacji konkursu i przekazania nagród zwycięzcom będą gromadzone dane 

osobowe uczestników. Administratorem danych jest Pasieka Ziębów ( Lipnica 6, 55-

300 Środa Śląska). Dane będą przechowywane przez czas trwania konkursu do 

momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród. 

16. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym), którzy wyrażają zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: 



a) sprostowania danych, 

b) ograniczenia przetwarzania danych, 

c) wniesienia sprzeciwu, 

d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

17. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym) przysługuje prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

18. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie. 

19. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu można zgłaszać mailowo do 03.06.2020 r. 

pod adresem: kontakt@pasieka-ziebow.pl. 

20. Serwis społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za konkurs.  

21. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
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