Regulamin konkursu II edycja
Świąteczna kartka z GKS Tychy
§1
[Definicje]
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
Organizator – Tyski Sport S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Edukacji 7
Konkurs – konkurs plastyczny organizowany pod nazwą „Świąteczna kartka z GKS Tychy” opisany w niniejszym
Regulaminie.
Uczestnicy – grupy klasowe uczniów szkoły podstawowej z klas od I do IV lub grupy uczniów z przedszkola z
najstarszych grup przedszkolnych („zerówka”, rocznik 2012).
Opiekun – dyrektor szkoły / przedszkola lub wychowawca klasy / grupy biorącej udział w Konkursie.
Nagroda główna – wydarzenie specjalne pt. „Sportowy Bal Karnawałowy 2019” organizowany przez
Organizatora na Stadionie Miejskim Tychy.
Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.
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§2
[Postanowienia ogólne]
Czas trwania Konkursu: do 11 grudnia 2018 r. godz. 14:30, przy czym czynności związane z przyznawaniem
nagród przez kapitułę Klubu oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zakończą się najpóźniej do dnia
14 grudnia 2018 r.
Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).
§3
[Warunki uczestnictwa w konkursie i jego zasady]
Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych (klasy I – IV) oraz przedszkoli („zerówki) oraz do ich
dyrektorów / wychowawców klas / grup, którzy zapoznali się z treścią Regulaminu i zaakceptowali jego
postanowienia.
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie prac plastycznych przez uczniów / podopiecznych klas / grup
przedszkolnych, o których mowa w ust. 1, o tematyce „Świąteczna kartka z GKS Tychy” dowolną techniką,
w formacie maksymalnie A5 (może być składana z A4 do A5), na papierze typu karton/brystol,
z wykorzystaniem (chociaż w jednym miejscu kartki) herbu GKS Tychy.
Każda praca zgłaszana przez szkołę / przedszkole, na odwrocie powinna zawierać następujące oznaczenia:
a. nr szkoły / przedszkola wraz z adresem, oznaczeniem klasy / grupy oraz imieniem i pierwszą literą
nazwiska wykonawcy pracy,
b. imię i nazwisko dyrektora / wychowawcy klasy / grupy.
Każda klasa / grupa ”zerówka” biorąca udział w konkursie może przesłać maksymalnie 5 prac plastycznych.
Prace konkursowe należy dostarczyć maksymalnie do dnia 11 grudnia 2018 roku do godziny 14:30 do biura
marketingu (pokój nr 01.23) Tyskiego Sportu S.A. na adres:
Tyski Sport S.A.
Ul. Edukacji 7
43-100 Tychy
(wejście do biura od strony ul. Baziowej, sektory A-G)
Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania najlepszych prac oraz imion ich wykonawców
na swojej stronie internetowej oraz profilach społecznościowych.
Prace oceniane będą według następujących kryteriów: zgodność z tematem, twórczość, pomysłowość,
oryginalność, estetyka pracy, różnorodność wykorzystanych technik plastycznych, zastosowanie herbu
klubu.
Dostarczenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Opiekunów,
który będą posiadali stosowne zgody od opiekunów prawnych wykonawców prac na ich wykorzystanie oraz
podpisanie imieniem i pierwszą literą nazwiska wykonawcy pracy.
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§4
[Nagroda w Konkursie]
Główną nagrodą w Konkursie będzie uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym na Stadionie Miejskim
Tychy na dużej Sali konferencyjnej pt. „II Sportowy Bal Karnawałowy 2019”, który odbędzie się 31 stycznia
2019 roku w godzinach od 10:00 do 13:00.
W Konkursie zostanie przyznanych 5 (pięć) nagród głównych w każdej kategorii wiekowej:
i. klasa „0” (kategoria przedszkolna)
ii. klasa I (kategoria szkolna)
iii. klasa II (kategoria szkolna)
iv. klasa III (kategoria szkolna)
v. klasa IV (kategoria szkolna)
Każda zwycięska Klasa zostanie zaproszona na „II Sportowy Bal Karnawałowy 2019”, gdzie motywem
przewodnim balu będzie tematyka SPORTOWA (przebrania związane ze sportem) wraz z wychowawcą
i opiekunami, którzy są zobowiązani do opieki nad dziećmi również podczas trwania balu.
Uczestnikom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju.

§5
[Obowiązek informacyjny]
Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec uczestników konkursu w zakresie przetwarzana danych
osobowych w oparciu o Rozporządzenie 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 – ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, zwanym dalej w Regulaminie RODO.
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Administratorem danych osobowych Uczestników i Opiekunów, w myśl niniejszego Regulaminu, jest Tyski
Sport Spółka Akcyjna z siedzibą przy al. Edukacji 7 w Tychach.
Dane osobowe Uczestników i Opiekunów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla
organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości – na łamach
strony internetowej oraz profilach społecznościowych Organizatora, danych osobowych w postaci imienia
wykonawcy prac konkursowych. Dane osobowe Uczestników i Opiekunów będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w przepisach RODO.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane osobowe
Uczestników i Opiekunów nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – realizacja celów statutowych
Tyski Sport S.A. oraz zgłoszenie udziału, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - jest dobrowolna, jednoznaczna,
świadoma i konkretna zgoda osoby, której dotyczą.
Podanie danych osobowych określonych w niniejszym Regulaminie jest niezbędne do celów uczestnictwa w
Konkursie.
Każda osoba, której dane są przetwarzane w oparciu o zgodę jest uprawniona do jej cofnięcia w dowolnym
momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Organ Nadzoru: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul.
Stawki 2.
§6
[Postanowienia końcowe]
Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Tyski Sport SA, ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.11.2018 roku.

