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REGULAMIN KONKURSU 
„GAZETKA / PLAKAT NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 

 
§ 1 

Organizator 
Organizatorem konkursu jest Grupa MAC S.A., z siedzibą w Kielcach, 25-561 Kielce, ul. 
Witosa 76. 
 

§ 2 
Uczestnicy 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1–3 szkoły podstawowej, 
reprezentowani przez nauczyciela, który w terminie wskazanym w § 6 p. 1 niniejszego 
regulaminu zarejestruje swój udział w konkursie oraz nadeśle fotografie pracy uczniów 
na adres mailowy: zklasa@mac.pl 
 

§ 3 
Cel 

Grupa MAC S.A. działająca na rynku edukacyjnym stawia sobie jako jeden z celów swojej 
działalności budowanie świadomości obywatelskiej uczniów. Celem Konkursu 
organizowanego w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę jest budowanie 
i propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej.  
Wynikiem Konkursu jest opracowanie oraz wykonanie gazetki ściennej lub plakatu przez 
klasę pod kierunkiem nauczyciela, z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych 
udostępnionych nauczycielom w ramach projektu MAC inspiracje. Materiały będą 
dostępne do pobrania ze strony: www.mac.pl/macinspiracje 
 

§ 4 
Temat i forma prac 

Temat prac konkursowych to: „100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę”.  
Forma prac zgłoszonych do konkursu to gazetka ścienna (format nie mniejszy niż A1)  
lub plakat (format A1).  
Materiały dydaktyczne udostępnione przez Organizatora powinny stanowić jedynie 
inspirację dla Uczestników, nie mogą dominować w wykonanej pracy. Preferowane będą 
projekty..autorskie. 
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§ 5 
Ogłoszenie konkursu 

Informacje o rozpoczęciu konkursu zostaną zamieszczone na profilu Facebook 
www.facebook.com/macedukacja oraz na stronie www.mac.pl/macinspiracje 
 
 

§ 6 
Zasady zgłaszania prac konkursowych 

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie fotografii (w rozdzielczości Full HD, tj. 
1920 x 1080) prac konkursowych w terminie od 01.11.2018 do 30.11.2018, na adres 
zklasa@mac.pl z tytułem „KONKURS – GAZETKA / PLAKAT NA 100-lecie” oraz podanie 
pełnych danych teleadresowych, tj.: dane szkoły (nazwa, adres, telefon,  
e-mail), dane opiekuna (imię i nazwisko, telefon, e-mail, ilość uczniów). 
 

§ 7 
Zasady przyznawania nagród 

1. Wyboru laureatów w Konkursie dokonuje się poprzez ocenę nadesłanych prac przez 
kapitułę konkursu, w składzie: 

a. Monika Babiarz-Kasza 

b. Anna Szmel 

c. Marzena Czarnowska-Mazurek 

d. Kamil Grenda 

2. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:  
a. Walory estetyczne 

b. Kreatywność  

c. Poprawność merytoryczna 

3. Ocenie będą podlegać jedynie prace zgłoszone w terminie, o którym mowa w § 6. 
  

§ 8 
Nagrody 

1. O przyznaniu nagrody decyduje wynik głosowania kapituły konkursu, w wyniku 

którego wyłonione zostaną trzy najlepsze prace. Autorzy zwycięskich prac  

(3 klasy) nagrodzeni zostaną publikacją „Wielka Księga Małego Polaka”. 

Nagrodzone prace zostaną zamieszczone w wydaniu Magazynu „Z Klasą”. 

2. Warunkiem przyznania nagrody jest uprzednie dostarczenie Organizatorowi 

pisemnych oświadczeń opiekunów prawnych nagrodzonych Uczestników  

o wyrażeniu zgody na udział Uczestników w Konkursie oraz na brzmienie 

niniejszego Regulaminu. 

http://www.facebook.com/macedukacja
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§ 9 
Wyniki konkursu 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem portalu Facebook oraz na stronie 
www.mac.pl/macinspiracje w dniu 07.12.2018. 
Laureaci otrzymają informację drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.  
 

§ 10 
Prawa autorskie 

1. W stosunku do prac nagrodzonych oraz informacji w nich zawartych Organizator, 
z chwilą przekazania nagrody uczestnikowi, nabywa prawa autorskie majątkowe, 
nieograniczone w czasie i co do terytorium, do korzystania na wszystkich polach 
eksploatacji, w tym w szczególności: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu 
– wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu 
oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu  
w sposób inny niż określony w p. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu  
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym.  
2. Organizator nabywa również prawa do wykorzystywania utworów w dowolny sposób 
w celach marketingowych lub promocyjnych, w tym reklamie, sponsoringu, promocji 
sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych 
przejawów działalności, przedmiotów jego własności, w tym w szczególności 
umieszczaniu na gadżetach, takich jak T-shirty, kubki, parasole, torby, długopisy, plecaki, 
oraz do wykorzystania utworów w publikacjach o treści edukacyjnej, wykorzystania ich 
na platformie e-learningowej, a także do stworzenia baz wiedzy o wartościach  
w publikacjach tradycyjnych i internetowych. 
3. Uczestnicy gwarantują, że nadesłane prace będą ich autorstwa oraz nie będą naruszać 
przepisów prawa ani też praw i dóbr osobistych osób trzecich. 

 
§ 11 

Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Grupa MAC S.A. z siedzibą 
w Kielcach, ul. Witosa 76; 25-561 Kielce. 
2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem tel. +48 41 366 55 55 lub 
adresem email: kontakt@mac.pl; (sos_dane@mac.pl) 
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu oraz  
w celu korzystania z przekazanych przez Uczestników utworów, tj. w celu wynikającym 
z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora na podstawie  

mailto:kontakt@mac.pl
mailto:sos_dane@mac.pl
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art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych 
osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty przetwarzające, 
tj. – firmy powiązane kapitałowo z administratorem danych: MAC Konsultanci 
Oświatowi Sp. z o.o. i Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o. 
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas realizacji konkursu oraz 
przez czas korzystania przez Organizatora z przekazanych utworów. 
6. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania. 
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia  
w Konkursie. 
9. Dane Uczestników nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym. 
 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

Niniejszy Regulamin konkursu jest opublikowany na profilu w portalu Facebook 
www.facebook.com/macedukacja oraz na stronie www.mac.pl/macinspiracje 

http://www.facebook.com/macedukacja

