
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„Moja wymarzona podróż z Polskim Bonem Turystycznym” 

 

§ 1  

Konkurs 

1. Organizatorem konkursu plastycznego (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Polska Organizacja 
Turystyczna - Departament Polskiego Bonu Turystycznego (dalej zwana: „Organizatorem”). Adres 
siedziby Polskiej Organizacji Turystycznej: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, Departament 
Polskiego Bonu Turystycznego ul. Janińska 32, 32-020  Wieliczka 

2. W ramach Konkursu uczestnicy Konkursu, o których mowa w § 2 ust. 1, wykonają prace plastyczne 
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym: „Regulaminem”). 

3. Temat prac plastycznych to: „Moja wymarzona podróż z Polskim Bonem Turystycznym” 

4. Konkurs rozpoczyna się 16 stycznia 2023 r.  

5. Termin przesłania do Organizatora prac plastycznych upływa 28 lutego 2023 r. O zachowaniu 
terminu decyduje data wpływu pracy do Organizatora na adres poczty elektronicznej podany w § 
2 ust. 7 pkt 2. 

6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator 

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej 
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 
888). 

8. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 
§ 2 

Warunki uczestniczenia w Konkursie i wykonania pracy plastycznej 

 
1. W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 – 15  roku życia, zamieszkałe w Polsce 

(dalej  „Uczestnicy” ). 
2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) od 6 – 10 roku życia, 
b) od 11 do 15 roku życia 

- przy czym o zakwalifikowaniu Uczestnika do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje to, ile 
lat skończy on w dniu 28 lutego 2023 r. 

3. Konkursowa praca plastyczna musi być pracą własną Uczestnika. 
4. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może przesłać Organizatorowi tylko jedną pracę 

plastyczną. 
5. Praca plastyczna nie może być wykonana zbiorowo tj. przez więcej niż jedną osobę 

 (w tym przy pomocy innych osób). 
6. Praca plastyczna powinna zostać wykonana na kartce formatu A3 za pomocą kredek lub farb lub 

plasteliny lub kompozycji wycinanek (bez użycia zdjęć).  



 

7. Po wykonaniu pracy plastycznej należy: 

1) sfotografować pracę plastyczną;  

2) przesłać fotografię pracy plastycznej wraz z kopią prawidłowo wypełnionych i podpisanych 
oświadczeń, o których mowa w ust. 12 i 13, na adres e-mail Organizatora: 
konkurs.bon@pot.gov.pl , z zachowaniem poniższych warunków: 

a) fotografię należy przesłać z zachowaniem terminu przesyłania prac, o którym mowa w 
Regulaminie, 

b) tytuł e-maila: „Konkurs plastyczny”,  

c) fotografia oraz wymagane oświadczenia muszą być czytelne (w szczególności 
niezamazane lub niezacienione) oraz muszą pozwalać na ich wielokrotny odczyt,  

d) w treści e-maila, w którym zostanie przesłana fotografia pracy plastycznej wraz z 
wymaganymi oświadczeniami, należy podać dane Uczestnika (autora): imię i nazwisko, wiek 
i data urodzenia, miejsce zamieszkania. 

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi zezwoleń, 
o których mowa w ust. 10 i 11, na wykorzystanie pracy plastycznej (w tym także jej fotografii 
przesłanej zgodnie z ust. 7 pkt 2) zgodnie z Regulaminem (udzieleniem licencji w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. z  2021 r. poz. 
1062, z późn. zm.). 

9. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania zgodnie z ust. 7 pkt 2 fotografii pracy plastycznej 
zezwala Polskiej Organizacji Turystycznej - Departamentowi Polskiego Bonu Turystycznego na 
publiczne udostępnianie pracy dla wszystkich osób chcących się z nią zapoznać, w 
szczególności na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, w tym na wszystkie czynności 
konieczne dla publicznego udostępnienia pracy plastycznej, w szczególności: 
1) wprowadzanie pracy plastycznej do komputera, sieci komputerowych, Internetu; 
2) publiczna prezentacja i wyświetlanie pracy plastycznej, w tym jej umieszczenie w sieci 
Internet; 
3) wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
4) przesyłanie pracy plastycznej innym podmiotom współpracującym z Organizatorem. 

10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 9, uprawnia także Polską Organizację Turystyczną -
Departament Polskiego Bonu Turystycznego do udzielania podmiotom trzecim pozwoleń do 
korzystania z pracy plastycznej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 9 i w załączniku nr 
1 do Regulaminu. Uczestnik Konkursu zezwala także Organizatorowi nieodpłatnie na 
ekspozycję przesłanej pracy plastycznej podczas ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz na 
opublikowanie przesłanej pracy plastycznej na stronach internetowych i w mediach 
społecznościowych Organizatora. Wraz z uzyskaniem zezwolenia, o którym mowa wyżej, 
Polska Organizacja Turystyczna Departament Polskiego Bonu Turystycznego uzyskuje także 
bezpłatnie prawa zależne do przesłanej przez Uczestnika pracy plastycznej, w tym prawo do 
rozporządzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowań tej pracy, w zakresie, na polach 
eksploatacji i na warunkach określonych wyżej, a także prawo do udzielania w tym zakresie i 
na tych polach eksploatacji i warunkach zezwoleń na rozporządzanie, rozpowszechnianie i 
korzystanie z opracowań tej pracy. 



11. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub 
opiekuna prawnego Uczestnika na udział w Konkursie oraz wyrażenie przez niego w imieniu 
Uczestnika zgody na wykorzystanie pracy plastycznej w sposób określony w Regulaminie. 
Zgody te są wyrażane poprzez wypełnienie oświadczeń, których wzór stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

12. Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu jest związane z dobrowolnym przekazaniem danych 
osobowych Uczestnika i jego rodziców lub opiekunów prawnych zawartych w treści e-maila, w 
którym zostanie przesłana ta praca, oraz w oświadczeniach załączonych do tej wiadomości. 
Warunkiem udziału w Konkursie jest dobrowolne przekazanie danych osobowych, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym oraz załączenie do wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 
7, wraz z przesłaną pracą plastyczną kopii pisemnego oświadczenia sporządzonego zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

13. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych pozyskiwane są 
wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego wykorzystania prac 
plastycznych zgodnie z Regulaminem i nie będą wykorzystywane ani udostępniane w 
jakimkolwiek innym celu podmiotom trzecim. Klauzulę informacyjna dla osób przekazujących 
dane osobowe do przetwarzania przez Organizatora w ramach realizacji Konkursu stanowi 
załącznik nr 2 do Regulaminu. 

14. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie. 
 

§3  

Wyniki Konkursu i nagrody 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora jury 
(dalej: „Jury”). Skład Jury ustala Organizator. 

2. Spośród przekazanych prac Jury wyłoni po trzech zwycięskich laureatów oraz minimum 5  
wyróżnień dla każdej kategorii wiekowej wymienionych w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem, iż 
Organizator może zrezygnować z wyłonienia laureatów w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. 

3. Jury dokona oceny prac plastycznych w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do nadsyłania 
prac plastycznych. 

4. Jury dokona oceny prac plastycznych zgodnie z następującymi kryteriami: 
1) Kryteria formalne – zgodność pracy plastycznej z tematem pracy i Regulaminem, wpłynięcie 
pracy plastycznej w terminie, prawidłowość wypełnienia i kompletność oświadczenia, którego 
wzór zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu; 
2) Kryteria wykonania – oryginalność, pomysłowość, technika wykonania pracy plastycznej. 

5. Prace plastyczne niespełniające kryteriów formalnych nie zostaną poddane ocenie Jury w 
zakresie kryteriów wykonania i nie będą brały udziału w wyłonieniu laureatów. 

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 10 marca 2023 r. na stronie internetowej : 
https://bonturystyczny.polska.travel/ oraz na fanpage’u na portalu Facebook: 
https://www.facebook.com/polskibonturystyczny 

7. Każdy laureat Konkursu otrzyma pakiet nagród rzeczowych w postaci gadżetów promujących 
Polski Bon Turystyczny. 

8. Decyzja Jury o wyłonieniu laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 

 



§4  
Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, w tym prawo zmiany terminu 

trwania Konkursu lub terminu na przesyłanie prac plastycznych. Zmiana Regulaminu może 
nastąpić wyłącznie przed upływem terminu składania prac plastycznych. 

2. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej: 
https://bonturystyczny.polska.travel/ oraz fanpage’u na portalu Facebook: 
https://www.facebook.com/polskibonturystyczny 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
1) odstąpienia od organizowania Konkursu i jego unieważnienia bez podania przyczyny; 
2) nierozstrzygnięcia Konkursu i niewyłonienia laureatów we wszystkich lub w niektórych 
kategoriach wiekowych, w szczególności w przypadku zbyt małej liczby przesłanych wszystkich 
prac plastycznych we wszystkich lub w danej kategorii wiekowej. 

4. Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w 
Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

5. Dodatkowych informacji na temat Konkursu w imieniu Organizatora udziela Zespół Promocji 
Departament Polskiego Bonu Turystycznego, e-mail: konkurs.bon@pot.gov.pl . 

6. Przesłanie pracy plastycznej w ramach Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.  
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu dla dzieci i młodzieży  

„Moja wymarzona podróż z Polskim Bonem Turystycznym” 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA  
NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

................................................................. 

 (miejscowość, data) 

 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy dysponujący pełnią praw rodzicielskich 

................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko przedstawiciela) 

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie na motyw promujący Polski Bon 
Turystyczny, organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną,  

na zasadach określonych w Regulaminie konkursu i oświadczam, że zapoznałem/łam się z jego treścią 
i ją akceptuję. 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca / prace* jest / są* wynikiem własnej 
twórczości: 

................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka - uczestnika konkursu) 

i nie narusza/ją/ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została/y 
zgłoszona/e do innych konkursów o podobnej tematyce. 

Wyrażam zgodę na: 

przetwarzanie danych osobowych …................................................................................... 

       (imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu) 

w celu realizacji konkursu przez organizatora: 

tj. Polską Organizację Turystyczną z siedzibą przy ul. Młynarskiej 42, 01-171 Warszawa 

 

Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie udzielam bezpłatnej licencji niewyłącznej na wielokrotne, 
nieograniczone w czasie korzystanie z przekazanej pracy lub prac konkursowych w celu informacji, 
promocji oraz realizacji konkursu.  

Udzielenie licencji jest jednoznaczne z tym, iż przekazana praca konkursowa może zostać umieszczona 
na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystywana w materiałach informacyjno-
promocyjnych z zachowaniem praw autorskich osobistych. Dla zachowania autorskich praw osobistych 
autora pracy konkursowej wystarczajace jest podanie imienia i wieku autora.  



Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji bezpośrednio związanych z zakresem 
udzielonej licencji:  

- rozpowszechniania pracy konkursowej w całosci lub w części bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych;  

- utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej w całosci lub w części techniką drukarską, 
reprograficzną lub cyfrową w nieograniczonej liczbie;  

- wprowadzania pracy konkursowej w całosci lub w części do pamięci komputera i zwielokrotniania 
techniką cyfrową. 

 

Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do zawarcia odrębnej umowy 
dotyczacej wykorzystania całości lub fragmentu pracy nadesłanej w konkursie na cele zwiazane z 
realizają zadań Polskiej Organizacji Turystycznej związanych z promocją Polskiego Bonu Turystycznego.  

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda może zostać wycofana 
w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem aczkolwiek będzie skutkowało wykluczeniem z 
uczestnictwa w konkursie. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.   

 

 

 

.................................................................... 

 (czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu dla dzieci i młodzieży 

 „Moja wymarzona podróż z Polskim Bonem Turystycznym” 

Załącznik nr 2 

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu oraz ich opiekunów 

 

Administrator i jego dane kontaktowe 

Administratorem danych osobowych jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie (01-
171) przy ul. Młynarskiej 42.   

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:  

• listownie na adres: Polska Organizacja Turystyczna, Departament Polskiego Bonu Turystycznego ul. 
Janińska 32, 32-020 Wieliczka 

• przez e-mail: bon@pot.gov.pl  

Inspektor Ochrony Danych  

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować przez e-mail: 
dpo@pot.gov.pl  

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  

Twoje dane będą przetwarzane w celu:  

• Organizacji Konkursu - na podstawie wyrażonej zgody;  

•Udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Polskiej Organizacji Turystycznej poprzez adres 
mailowy lub korespondencyjnie - na podstawie wyrażonej zgody. 

Odbiorcy danych  

Odbiorcami będą dostawcy Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie usług obsługi m.in. prawnej, 
informatycznej, przesyłek kurierskich lub pocztowych.  

Okres przechowywania danych  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Polską Organizację Turystyczną przez okres niezbędny 
do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania.  

Prawa osoby, której dane dotyczą  

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do wycofania zgody w każdym 
momencie.  

Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych (czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  



Zautomatyzowanie przetwarzanie danych 

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym 
profilowania. 

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie danych w ramach udziału w konkursie jest dobrowolne. Brak podania danych może 
uniemożliwić udział w konkursie, a także przyznanie i przekazanie nagrody.  

 
 


