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REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO WRAZ Z REALIZACJĄ 

 
zwany dalej „Regulaminem”,  

organizowanego przez „ODNOWA” Sp. z o.o. w Opolu, zwanego dalej „Konkursem”. 
 

1. Organizatorem Konkursu jest „ODNOWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu 

(„ODNOWA”). W Konkursie może wziąć udział każda osoba posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. Dla uczestnictwa osób o ograniczonej zdolności prawnej wymagana jest 

pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego przekazana wraz ze sporządzonym projektem. W 
Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie Komisji Konkursowej.  

2. Przedmiotem konkursu jest sporządzenie przez uczestnika Konkursu projektu 
graficznego, który będzie mógł zostać wykonany na metalowych drzwiach windy 

znajdującej się w biurze ODNOWA przy ulicy Koraszewskiego 8-16 w Opolu, 

obejmującego zewnętrzną i wewnętrzną część 4-5 sztuk drzwi windy, jak też 
przestrzenie ponad drzwiami oraz poniżej drzwi, od strony wewnętrznej, 

zajmujące łączną powierzchnię wysoką na około 15 m i szeroką na około 1 m, 
wykonaną z metalu. 

3. Nagrodami w Konkursie są nagrody pieniężne: 

 a) za zajęcie 3 miejsca – nagroda pieniężna 400 złotych; 
 b) za zajęcie 2 miejsca – nagroda pieniężna 500 złotych; 

 c) za zajęcie 1 miejsca – nagroda pieniężna 600 złotych.  
(zwane dalej osobno każda „Nagrodą” łącznie zaś „Nagrodami”). Koszty wszystkich Nagród 

ponosi ODNOWA. 
Dodatkowo, osoba, która zajmie pierwsze miejsce, będzie mogła zawrzeć z 

ODNOWA umowę na wykonanie pracy plastycznej na podstawie zwycięskiego 

projektu, za wynagrodzeniem w kwocie 1.500,00 złotych. Koszty materiałów 
niezbędnych do wykonania pracy plastycznej poniesie ODNOWA. Praca plastyczna 

powinna zostać wykonana do dnia 31 stycznia 2019 roku. Pozostałe warunki umowy 
zostaną określone przez ODNOWA.  

4. Prace konkursowe mogą być nadsyłane do ODNOWA, ul. Koraszewskiego 8-16, 45-

011 Opole, w terminie do dnia 31 października 2018 roku, w formie papierowej.  
5. Na podstawie nadesłanych prac, komisja konkursowa powołana przez ODNOWA („Komisja 

Konkursowa”) dokona ich oceny i wyłoni zwycięzców, którzy według oceny Komisji 
Konkursowej sporządzili najlepsze prace. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie do dnia 

15 listopada 2018 roku. Tego samego dnia wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie 

internetowej www.odnowa.pl. ODNOWA zastrzega możliwość braku wyłonienia jakichkolwiek 
zwycięzców, bez podania przyczyny.  

6. Przesyłając pracę konkursową uczestnik oświadcza, że w przypadku zajęcia pierwszego, 
drugiego lub trzeciego miejsca, przenosi na ODNOWA autorskie prawa majątkowe do 

przesłanej pracy na polach eksploatacji obejmujących wykonanie na podstawie przesłanej 
pracy grafiki na drzwiach windy, zgodnie z punktem 2 powyżej, a także wprowadzanie do niej 

zmian i poprawek jak również do wykorzystania w innej formie w celach marketingowych. 

7. Osoby, które wyrażają zamiar uczestniczenia w Konkursie powinny złożyć do 31 października 
2018 roku w ODNOWA: (1) projekt graficzny zgodny z zasadami wskazanymi w punkcie 2 

powyżej oraz (2) oświadczenie sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego 
Regulaminu.  

8. Komisja Konkursowa odrzuca prace, do których nie zostały załączone oświadczenia 

sporządzone na wzorze stanowiącym Załącznik do Regulaminu.  
9. Nagrody dla osób, które zajęły pierwsze, drugie lub trzecie miejsce zostaną wypłacone przez 

ODNOWA przelewem, na wskazany rachunek uczestnika konkursu, do dnia 30 listopada 2018 
r. W przypadku, w którym Nagroda ma zostać wręczona kilku uczestnikom, którzy wspólnie 

wykonali jedną pracę konkursową, Nagroda zostanie wypłacona w całości jednej z osób 
wspólnie wykonujących pracę konkursową, wybranej przez ODNOWA.  

10. Powołuje się komisję konkursową (zwaną „Komisją Konkursową”), w skład której wchodzą  

osoby z kierownictwa ODNOWA. Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie nad 
prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

11. Przesyłane prace konkursowe powinny być wynikiem osobistego i samodzielnego udziału 
każdego z uczestników. Dopuszczalne jest przygotowywanie wspólnych prac zespołowych, 

http://www.odnowa.pl/
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przy czym udział w Konkursie muszą w tym wypadku zgłosić łącznie wszystkie osoby 

przygotowujące razem pracę konkursową. Uczestnicy mogą składać więcej niż jedną 
pracę konkursową. 

12. Prace konkursowe zawierające elementy religijne, polityczne, obraźliwe, erotyczne 
i inne godzące w obyczaje, będą odrzucane. Tematyka prac konkursowych oraz ich 

kolorystyka jest dowolna. Prace konkursowe mogą ale nie muszą stanowić jedną 

całość oglądaną od parteru do czwartego piętra, jak również mogą, ale nie muszą 
być związane z działalnością prowadzoną przez ODNOWA.  

13. ODNOWA wyraża zgodę na przeprowadzanie wizji miejsca, w którym ma zostać wykonany 
projekt, to jest klatki schodowej oraz windy znajdujących się przy ulicy Koraszewskiego 8–16 

w Opolu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.  
14. ODNOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu może zmienić zasady Konkursu 

określone w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Wszelkie zmiany wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
www.odnowa.pl. 

15. ODNOWA jest uprawniona do odstąpienia od przeprowadzenia Konkursu albo też jego 
przerwania z ważnych dla siebie powodów, w każdym czasie. 

16. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej ODNOWA pod adresem 

www.odnowa.pl. 
 

Opole, dnia 01.09.2018 r. 
 

Zarząd „ODNOWA” Spółka z o.o. 
  



Regulamin konkursu na wykonanie projektu graficznego wraz z realizacją 
                 Strona 3/4 

Załącznik do regulaminu konkursu na wykonanie projektu graficznego wraz z realizacją 
 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  

NA WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO WRAZ Z REALIZACJĄ 
 

Zgłaszam uczestnictwo w organizowanym przez „ODNOWA” Sp. z o.o. w Opolu konkursie na 

wykonanie projektu graficznego wraz z realizacją.  
 

 
____________________________ 

Imię, nazwisko 
 

 

____________________________ 
Data urodzenia 
 
 

____________________________ 

Adres zamieszkania 
 

 
____________________________ 

Numer telefonu 
 

 

____________________________ 
Numer rachunku bankowego 
 
 

____________________________ 

Adres e-mail 
 

 
W załączeniu składam wykonany projekt graficzny i oświadczam, że wykonałem go 

samodzielnie / jako pracę zespołową następujących uczestników konkursu1: 

 
________________________________________ 

Imiona, nazwiska pozostałych twórców pracy konkursowej 
 

 
 

W przypadku zajęcia pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca, wyrażam zgodę na 

przeniesienie na ODNOWA autorskich prawa majątkowych do przesłanej pracy na polach 
eksploatacji obejmujących wykonanie na podstawie przesłanej pracy grafiki na drzwiach 

windy, zgodnie z punktem 2 powyżej, a także wprowadzanie do niej zmian i poprawek. 
 

 

 
 

…..….. dnia ………………..   ………………………………… 
     [imię, nazwisko] 

 
 

 

                                                 
1 Proszę o odpowiednie skreślenie oraz podanie danych uczestników konkursu, jeśli praca konkursowa jest 

wynikiem współpracy dwóch lub więcej osób.  
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

WRAZ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, 
datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, numer rachunku bankowego oraz adres 

poczty elektronicznej przez „ODNOWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu przy 

ul. Koraszewskiego 8-16 („ODNOWA”), w celu uczestnictwa w organizowanym przez 
ODNOWA konkursie na wykonanie projektu graficznego wraz z realizacją. 

 
 

 
 

…….. dnia ………………..   ………………………………… 

     [imię, nazwisko] 
 

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, iż: 

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszej 

zgodzie jest „ODNOWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu przy ul. 
Koraszewskiego 8-16 (dalej „Odnowa”) 

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, na podstawie Pana / 
Pani dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

3) Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu, do 

czasu ogłoszenia jego wyników, a w przypadku zajęcia pierwszego, drugiego lub 
trzeciego miejsca, przez okres publikacji wyników na stronie www.odnowa.pl. 

Dodatkowo, w przypadku zajęcia pierwszego miejsca, dane osobowe będą 
przechowywane przez okres do dnia zawarcia umowy na wykonanie pracy plastycznej. 

Po powyższym okresie, Pana / Pani dane osobowe zostaną usunięte. 

4) przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przez jej cofnięciem; 

5) przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

6) podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne 
dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie. 

 
 

 

 
WYRAŻENIE ZGODY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

 
Jako przedstawiciel ustawowy  

 

____________________________ 
Imię, nazwisko 
 
wyrażam zgodę na złożenie powyższych oświadczeń, w tym rozporządzenie prawem, w 

szczególności na przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu, na wyżej określonych 
warunkach.  

 

 
….. dnia ………………..   ………………………………… 

     [Podpis przedstawiciela ustawowego] 

http://www.odnowa.pl/

