REGULAMIN KONKURSU „KIDS – Kids and Diabetes in Schools Podlasie 2019 r. ”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „KIDS – Kids and Diabetes in Schools Podlasie 2019 r.”
(dalej: „Konkurs”) jest: POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ
WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU, ul. Warszawska 23, 15-062 Białystok, wpisane do
Rejestru Stowarzyszeo prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer w Krajowym
Rejestrze Sądowym 0000275410, NIP 5421016113 (dalej: „Organizator”).
2. W konkursie mogą wziąd udział klasy szkół podstawowych z woj. podlaskiego,
których przedstawiciele uczestniczyli w szkoleniu w ramach projektu KIDS (dalej:
„Uczestnicy”).
3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
Uczestników. Przed przystąpieniem do Konkursu każdy Uczestnik zobowiązany
jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, w celu wzięcia udziału w Konkursie
zgodnie z ustalonymi zasadami. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które
uprawniają do udziału w Konkursie.
4. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 19 marca 2019 roku podczas szkolenia dla
przedstawicieli szkół w Restauracji Camelot (Klub C) w Białystoku ul. Młynowa 24.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną
inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr
201, poz. 1540) o grach hazardowych.
§ 2. Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs organizowany jest na terytorium województwa podlaskiego w terminie
od 19 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest udział w szkoleniu KIDS przedstawiciela
szkoły, o którym mowa w § 1. ust. 2 oraz przeprowadzenie lekcji edukacyjnej na
temat cukrzycy w klasach. Klasa, która miała przeprowadzoną lekcję edukacyjną
KIDS, może wziąd udział w Konkursie.
3. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu prac plastycznych lub literackich
przez klasę pod nadzorem nauczyciela (opiekuna) po spełnieniu warunków z ust.
2 powyżej (dalej: ”Praca plastyczna lub literacka”).
4. Praca plastyczna może zostad wykonana dowolną manualną techniką plastyczną
PŁASKĄ: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone (bez
użycia materiałów sypkich), sporządzoną w formacie A4 lub A3.
5. Każda klasa ma prawo do zgłoszenia w Konkursie jednej pracy plastycznej lub
literackiej wykonanej samodzielnie przez uczniów klasy, nie prezentowanej na

innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem
deklaracji o tych faktach.
6. Tematyka pracy plastycznej lub literackiej, to: „Jak mogę pomóc koleżance lub
koledze z cukrzycą typu 1.?”
7. Prace plastyczne lub literackie będą składane osobiście bezpośrednio do siedziby
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku tel.
741 57 01 lub nadsyłane pocztą, kurierem na adres: Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku, 15-062 Białystok, ul.
Warszawska 23 z dopiskiem „Konkurs KIDS”.
8. Prace plastyczne lub literackie można nadsyład do 30 kwietnia 2019 r., decyduje
data stempla pocztowego.
9. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w pkt. 8 skutkuje wykluczeniem pracy
plastycznej lub literackiej z Konkursu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac
przestrzennych, a także prac zrolowanych, złożonych lub pogniecionych, które nie
nadają się do dalszej obróbki graficznej lub uległy zniszczeniu w transporcie.
11. Praca plastyczna lub literacka musi byd opisana według karty zgłoszeniowej
będącej załącznikiem nr 3 do Regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy
przykleid na odwrocie pracy plastycznej lub dołączyd do pracy literackiej. Brak
karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem pracy z Konkursu.
12. Do pracy plastycznej lub literackiej należy dołączyd zgody stanowiące załączniki nr
1, 2, 3 będące integralną częścią niniejszego regulaminu.
13. Prace plastyczne lub literackie nie podlegają zwrotowi.
14. Z chwilą nadesłania pracy plastycznej lub literackiej Uczestnicy udzielają
Organizatorowi Konkursu niewyłącznej oraz nieodpłatnej licencji na
wykorzystanie pracy plastycznej lub literackiej z prawem do udzielania sublicencji,
bez ograniczeo czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania prac
w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleo,
nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach.
15. W celu rozstrzygnięcia konkursu Organizator powoła specjalną Komisję
Konkursową KIDS.
16. Spotkanie Komisji Konkursowej KIDS odbędzie się do 15 maja 2019 r.
17. Komisja Konkursowa KIDS wybierze trzy najlepsze prace.
18. Kryteria wyboru zwycięzców konkursu:
a. Innowacyjnośd pomysłu w skali 1 do 5
b. Wartośd merytoryczna prac w skali od 1 do 5
c. Starannośd wykonania prac w skali od 1 do 5
19. Decyzje Komisji Konkursowej KIDS są ostateczne.
20. Powiadomienie o wynikach nastąpi na spotkaniu podsumowującym projekt KIDS.
§ 3. Nagrody

1. Uczniowie trzech klas, które zostaną wyłonione w ramach Konkursu jako
Zwycięzcy, otrzymują nagrody w postaci:
a. Miejsce 1 - bilety wstępu do Centrum Nauki Kopernik wraz z kosztami
przejazdu autokarowego- 100 zł/osobę
b. Miejsce 2 - hula hop – 45 zł/szt
c. Miejsce 3 – skakanki z licznikiem – 40 zł/szt
2. Nauczyciele (opiekunowie) trzech klas, których klasy zwyciężą w konkursie,
otrzymają nagrody w postaci:
a. Miejsce 1 - czytnik książek KINDLE – 200 zł/szt
b. Miejsce 2 – MediaPad – 200 zł/szt
c. Miejsce 3 - książka z dedykacją od PSD – 150 zł/szt
3. Fundatorem nagród jest Sanofi – Aventis sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul.
Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000036286, NIP 81301-40-525, kapitał zakładowy w wysokości 50.738.386,94 zł.,
4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na
ekwiwalent pieniężny.
5. Podatek dochodowy od nagród zapłaci POLSKIE STOWARZYSZENIE
DIABETYKÓW ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU, Numer w Krajowym
Rejestrze Sądowym 0000275410 , NIP 5421016113 .
6. Wręczenie nagród będzie miało miejsce na spotkaniu podsumowującym
projekt KIDS w dniu 22 maja 2019r. o godzinie 13:00 w Restauracji Camelot w
Białystoku ul. Młynowa 24
§ 4. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszad Organizatorowi na piśmie w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników
Konkursu na adres siedziby Organizatora: POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU, ul. Warszawska 23, 15-062 Białystok.
Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik
nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest
zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie
wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym postanowieniu.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierad imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika,
jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni
od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym
na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. W przypadku wady nagrody konkursowej, Uczestnik po otrzymaniu nagrody ma
prawo do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami w kodeksie cywilnym
traktującymi o rękojmi za wady rzeczy przy sprzedaży.
§ 5. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU, ul. Warszawska 23, 15-062 Białystok
2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, tj. m.in. na potrzeby wyłonienia laureatów
Konkursu oraz zidentyfikowania laureata Konkursu, skontaktowania się z
laureatem Konkursu po rozstrzygnięciu, przyznania i przesłania laureatowi
Konkursu Nagrody na podstawie zgody, o której mowa w 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 „RODO”;
b) rozliczenia Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;
c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na
ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w
Konkursie i ewentualnie wydania Nagrody. Niepodanie danych osobowych
uniemożliwia udział w Konkursie.
4. Dostęp do danych osobowych mogą mied upoważnieni pracownicy Organizatora,
operatorzy pocztowi (w zakresie niezbędnym do dostarczenia nagrody lub
korespondencji skierowanej do Uczestnika) oraz usługodawcy, którym w drodze
umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług
świadczonych dla Organizatora.
5. Dane osobowe gromadzone na potrzeby niniejszego Konkursu będą przetwarzane
przez Organizatora nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia
i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne
reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte (w terminach
wskazanych w § 5. ust. 5).
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem będą przetwarzane z tytułów
następujących przez następujące okresy:
a) w przypadku, w którym dany Uczestnik został nagrodzony w Konkursie – dane
osobowe Uczestników są przechowywane przez okres 5 lat liczony od początku
roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę, na potrzeby

ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego;
b) w przypadku, w którym Uczestnik nie został nagrodzony w Konkursie – dane
osobowe Uczestników są przechowywane do dnia zakooczenia Konkursu;
c) dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamację do Konkursu - jeśli
reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakooczy się wydaniem Nagrody –
dane zamieszczone w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji, są
przechowywane przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po
roku, w którym wydano nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, jeśli
reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakooczy się odmową wydania
Nagrody – dane przechowywane są przez okres jednego roku.
7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody
oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie
informacji w tym zakresie e-mailowo na adres: pol_stow_diabetykow@wp.pl
b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia zgodnie
z zasadami wskazanymi w rozdziale III RODO,
c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
§ 6. Postanowienia Koocowe
a) Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyd do rozwiązywania
wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy,
na drodze negocjacji.
b) Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązao związanych z
niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.
c) W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
d) Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 marca 2019r.
e) Dokonując zgłoszenia Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
Konkursu zawarte w Regulaminie.

f) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowieo niniejszego
regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych
zdarzeo mających wpływ na organizację Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone
taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego regulaminu.
g) Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Zgoda na udział w Konkursie dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na udział dziecka
..............................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
w konkursie „KIDS – Kids and Diabetes in Schools Podlasie 2019 r. ” organizowanym przez
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU oraz
przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających
z organizacji ww. konkursu. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na zasady Konkursu zawarte w
Regulaminie.
……………………….………………….……………
Data, miejsce i (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZGODA PRZEDSTAWICIELA SZKOŁY na przetwarzanie danych osobowych
Ja .............................................................................................................. wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora konkursu (POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU) moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres
e-mail) w celach wynikających z Konkursu „KIDS – Kids and Diabetes in Schools”, w celach
wynikających z organizacji ww. konkursu.
……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 3 (do wydruku i naklejenia na odwrocie pracy konkursowej)
Karta zgłoszeniowa do konkursu KIDS
a. Nazwa szkoły
b. Adres szkoły
c. Klasa
d. Data udziału klasy w lekcji KIDS

e. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) uczniów uczestniczących w
konkursie
f. Telefon kontaktowy do nauczyciela (opiekuna) uczniów uczestniczących
w konkursie
g. Adres mailowy nauczyciela (opiekuna) uczniów uczestniczących w
konkursie

