
Regulamin konkursu plastycznego „1% - 1000 możliwości”  

1. Organizacja 

a) Organizatorem konkursu pt. „1% - 1000 możliwości” jest Diecezjalna Fundacja 

Ochrony Życia z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 19. 

b) Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.dfoz.pl oraz na facebooku 

Organizatora. 

 

2. Czas trwania i harmonogram 

a) Prace wraz ze zgłoszeniem prosimy przesyłać mailem na adres:  

marketing@dfoz.pl 

b) Prace można przesyłać do 20.04.2016 r. do godz. 23:59. 

c) Od 21.04 do 29.04 (do godz. 9:00) będzie trwało głosowanie. Głosowanie będzie 

polegało na „polubieniu” wybranej pracy.  

d) Glosowanie będzie na stronie: https://www.facebook.com/dfoz.opole  

 

3. Zasady  

a) Przez zgłoszenie do konkursu rozumie się przesłanie skanu lub zdjęcia pracy 
(rysunku, obrazu, zdjęcia) pod tytułem „1% - 1000 możliwości” i karty 
zgłoszeniowej (załącznik nr 1 lub 2).  

b)  Praca powinna być opisana wg poniższego wzoru:  

„Imię i nazwisko,  

Telefon kontaktowy, 

Mail, 

Adres” 

 

c) Prace Konkursowe powinny pokazać nową interpretację logo   

d)  Jedna osoba może przesłać jedną pracę. 

e) Rodzic lub opiekun prawny autora pracy (jeśli jest nim dziecko) wyraża zgodę na 

postanowienia niniejszego regulaminu, co potwierdza podpisem na karcie 

zgłoszeniowej (załącznik nr 2) 

f) Zgłaszający oświadcza, że dziecko jest autorem przesłanego rysunku, a także że 

podane przez niego informacje są zgodne z prawdą i dysponuje prawami autorskimi 

do zgłaszanej pracy. 

g) Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację przesłanych prac na łamach 

serwisu dfoz.pl i portalach społecznościowych Organizatora.  

h) Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu pracy, co do     

której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że narusza postanowienia niniejszego 

regulaminu lub obowiązujące prawo. O wykluczeniu zgłoszenia z konkursu 

organizator powiadomi zgłaszającego. 

 

4. Nagrody  

Nagrodami w niniejszym konkursie będą: 

-  zestaw biurowy „Opolski Amfiteatr z Wieżą Piastowską” 

- darmowy bon na udział w dowolnych warsztatach artystycznych w Galerii 

Twórczych Inspiracji 

- jeden z produktów dostępnych w Galerii Twórczych Inspiracji 



      5. Przetwarzanie danych osobowych  

a) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu 

jest Organizator.  

b) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych 

osobowych tj. imię, nazwisko, adres email, nr. telefonów, w celach związanych z 

Konkursem, to jest jego organizacją, przeprowadzaniem oraz sprawozdawczością 

podatkową i księgową.  

c) Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

d) Uczestnikowi, którego dane osobowe będą przetwarzane przez administratora 

przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania i aktualizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1  

 

 

…………………, dnia ………….. 2016 r.  

………………………………………….  

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

……………………………………….…  

(adres zameldowania)  

…………………………………………………… 

(telefon) 

…………………………………………………… 

(adres e-mail) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia z siedzibą w 

Opolu przy ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole podanych przeze mnie dobrowolnie 

danych osobowych. Podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu 

umożliwienia udziału w Konkursie pt. „1% 1000 możliwości”. Przyjmuję do wiadomości, że 

administratorem danych osobowych jest Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia z siedzibą w 

Opolu przy ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole , zostałem/am poinformowany/a o prawie 

dostępu do treści moich danych oraz o prawie do ich poprawiania i aktualizacji.  

 

 

 

……………………………………………  

czytelny podpis  

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu pt. „1% 1000 

możliwości”, akceptuję warunki konkursu zawarte w ww. Regulaminie oraz wyrażam zgodę 

na udział w ww. konkursie dziecka pozostającego pod moja opieką. 

 

…………………………………………….  

czytelny podpis  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

…………………, dnia ………….. 2016 r.  

…………………………………………  

(imię i nazwisko opiekuna prawnego)  

………………………………………….  

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

……………………………………….…  

(adres zameldowania)  

…………………………………………………… 

(telefon) 

…………………………………………………… 

(adres e-mail) 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia z siedzibą w 

Opolu przy ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole podanych przeze mnie dobrowolnie 

danych osobowych. Podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu 

umożliwienia udziału w Konkursie pt. „1% 1000 możliwości”. Przyjmuję do wiadomości, że 

administratorem danych osobowych jest Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia z siedzibą w 

Opolu przy ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole , zostałem/am poinformowany/a o prawie 

dostępu do treści moich danych oraz o prawie do ich poprawiania i aktualizacji.  

 

 

 

……………………………………………  

czytelny podpis opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu pt. „1% 1000 

możliwości”, akceptuję warunki konkursu zawarte w ww. Regulaminie oraz wyrażam zgodę 

na udział w ww. konkursie dziecka pozostającego pod moja opieką. 

 

…………………………………………….  

czytelny podpis opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 



 


