
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

dla  Klubu Odkrywców Mandorii  - "Nasza zimowa przygoda" 

 

Organizatorem Konkursu jest: PARK ROZRYWKI MANDORIA w Rzgowie k. Łodzi. 

 

1. Konkurs plastyczny jest adresowany do Klubu Odkrywców Mandorii. 

2. Cele Konkursu: 

 a. rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej u dzieci; 

 b. rozwijanie umiejętności plastycznych; 

 c. prezentacja twórczości dziecięcej. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik wykonuje: 

 a. jedną pracę plastyczną odpowiadającą tematowi "Nasza zimowa  przygoda" 

 b. zdjęcie gotowej pracy. 

4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie w wyznaczonym 

terminie zdjęcia/ skanu pracy na adres konkurs@mandoria.pl, w tytule wpisując "Nasza zimowa 

przygoda" 

 a. Dopuszczalny rozmiar przesyłanego zdjęcia: plik o wielkości nie większej niż 10 MB; 

 b. Dopuszczalne formaty plików: JPEG, PNG; 

 c. Wymagana nazwa pliku: "Dane uczestnika" 

6. Termin rozpoczęcia konkursu: 26 stycznia 2023 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 lutego 

2023 r. 

7. Ocena prac biorących udział w Konkursie i wybór najlepszych zostaną dokonane przez Komisję 

Konkursową upoważnioną przez Organizatora. 

8. Komisja Konkursowa do 8 marca 2023 r. wybierze 3 prace, które zostaną nagrodzone. 

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 marca 2023 r.  

10. Nagrodą w konkursie jest wstęp do Parku Rozrywki Mandoria dla 3 rodzin, które zostaną 

laureatami. 

11. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w serwisie Facebook oraz na stronie mandoria.com 

(podstrona Wieści z Mandorii) 

12. Koordynatorką konkursu jest Marlena Król-Michalak (mail: konkurs@mandoria.pl) 

 

Pełna nazwa Organizatora Konkursu to: Mandoria Sp. z o.o. z siedzibą Rzgowie, ul. Miasto Mody 

2, 95-030,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000934830, NIP 7282857228, REGON 52050977000000.  

13. Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych: 

 a. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu oraz jest 

 równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

 wizerunku autora pracy oraz rodzica/opiekuna na potrzeby konkursu. 
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 b. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik oraz jego rodzic/opiekun wyrażają zgodę 

 na ujawnienie danych podczas ogłoszenia wyników konkursu oraz we wszystkich 

 materiałach promocyjnych Organizatora. 

17. Nadesłane prace pozostają własnością Organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich 

publikowania i powielania. 

 a. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Mandoria Sp. z o.o. z 

 siedzibą przy ul. Miasto Mody 2, 95 – 030 Rzgów. 

 b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb 

 rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

 konkursu. 

 c. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych 

 osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza 

 przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

 osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

 95/46/WE (dalej RODO). 

18. Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać pod adresem mailowym 

konkurs@mandoria.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


