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„Autyzm to takie coś…” 

 

1. Cel konkursu  

Celem konkursu jest podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu zaburzeń autystycznych oraz 

jakości życia i promowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych, integracja dzieci i 

młodzieży z różnych środowisk oraz pobudzenie dziecięcej wyobraźni i kreatywności. 

 

2. Organizator  

Organizatorem konkursu jest Fundacja Autilio, ul. Francuska 2, 59-900 Zgorzelec 

 

3. Uczestnicy  

Konkurs jest otwarty. Adresatami konkursu są dzieci w wieku od 5 – 15 lat (dalej: „Uczestnicy”).  

 

4. Organizacja konkursu  

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Zadaniem Uczestników jest wykonanie pracy plastycznej. W 

szczególności należy uwzględnić zagadnienia związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wyobrażeń 

nt. tych zaburzeń oraz promowania postaw wspierających osoby dotknięte zaburzeniami.  

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace plastyczne, które nie zostały uprzednio zgłoszone do 

innego konkursu. Wszystkie nadesłane prace plastyczne zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. 

Koszty przygotowania materiałów konkursowych oraz wysyłki w całości pokrywa Zgłaszający. 

Pracę konkursowe należy przesłać drogą mailową do Organizatora. 

 

5. Wymogi dotyczące prac konkursowych 

 

 Praca plastyczna powinna być wykonana na dowolnym materiale, ale dostarczona do Organizatora 

w postaci pliku graficznego (jako skan lub fotografia – jpg, png), w rozmiarze min. 2mb i nie 

większym niż 5mb, 

 do Konkursu można zgłosić prace przygotowane przez jedną osobę, 

 każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę konkursową, 

 prace konkursowe mogą być wykonywane dowolną techniką plastyczną np.: ołówek, kredka, węgiel, 

pastele, farby plakatowe lub olejne, wycinanki, wydzieranki, kolaż, 

 do każdej pracy konkursowej należy dołączyć Kartę zgłoszenia – (załącznik do regulaminu), 

 o dopuszczeniu pracy do konkursu decyduje Komisja Konkursowa. 
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Nie zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie prace:  

 reklamowe rozumiane jako zawierające jawną lub ukrytą reklamę lub mogące być odebrane jako 

promujące określoną firmę, produkt lub usługę, 

 zawierające treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe lub treści uznane 

powszechnie za obelżywe, 

 naruszające prawo polskie lub prawo międzynarodowe, w szczególności prawa autorskie.  

Opiekun zgłaszający Uczestnika do Konkursu oświadcza, że dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie 

jego danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach związanych z 

przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem oraz podaniem informacji o zwycięzcach konkursu w zakresie: imię, 

nazwisko i wiek Uczestnika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) na stronie internetowej www.autilio.pl, na profilu 

facebookowym, oraz wewnętrznych materiałach promocyjnych (np. kalendarz, kubek, długopis, koszulka 

itd.), a także zewnętrznych materiałach informacyjnych opracowywanych przez Fundację Autilio. 

Zakres danych wykorzystywanych do rozstrzygnięcia i przeprowadzenia Konkursu obejmuje następujące 

kategorie: imię i nazwisko Opiekuna zgłaszającego Uczestnika do konkursu, adres e-mail oraz imię i 

nazwisko Uczestnika, a także jego wiek.  

 

6. Zgłoszenie udziału  

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie składa się z:  

a) czytelnie wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna Karty zgłoszenia, 

b) pracy plastycznej wykonanej przez Uczestnika konkursu. 

 

 Termin nadsyłania prac upływa 10 czerwca 2021 roku, 

 Prace należy złożyć za pomocą formularza kontaktowego, który zamieszczony jest na stronie  

internetowej Fundacji Autilio www.autilio.pl/konkurs  

 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 20 czerwca 2021 roku. Organizator zastrzega sobie 

prawo przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.   

 

7. Komisja Konkursowa 

W skład Komisji wchodzą członkowie Fundacji Autilio i osoby zaproszone do współpracy. Komisja 

Konkursowa jest niezależna w swoich decyzjach. Obrady Komisji konkursowej są tajne. Komisja 

Konkursowa rozstrzyga w sprawach związanych z interpretacją regulaminu, sporów dotyczących jego 

zastosowania, przyznawaniem nagród w zakresie dla niej zastrzeżonym oraz innych sprawach związanych 

z Konkursem, nie zastrzeżonych dla innych podmiotów. Od werdyktów Komisji Konkursowej nie przysługuje 

żaden środek odwoławczy.  
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8. Procedura wyboru zwycięzców  

Prace plastyczne będą oceniane pod względem: merytorycznym, estetycznym, samodzielności wykonania. 

Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych prac najciekawsze. Autorki 

i autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody, o których mowa w pkt. 11.  

 

9. Prawa autorskie  

Wszystkie prace plastyczne powinny być autorstwa Uczestników konkursu i nie mogą naruszać praw 

autorskich osób trzecich oraz praw pokrewnych osób trzecich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. W przypadku stwierdzenia naruszeń Organizator wycofa pracę plastyczną z konkursu. 

W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z 

naruszenia jej praw, w szczególności praw autorskich do prac, podmiot zgłaszający zobowiązuje się do ich 

zaspokojenia i zwolnienia Organizatorów od obowiązku świadczenia z tego tytułu. W przypadku dochodzenia 

roszczeń przez osoby trzecie dotyczących naruszeń wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych; podmiot zgłaszający zobowiązuje się do zwrócenia Organizatorowi wszelkich kosztów 

związanych z jego udziałem w sprawie. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

rozpowszechnienie pracy w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenie wyczerpuje prawo 

określone w art. 16 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

10. Przekazanie prawa do wykorzystania prac plastycznych  

W przypadku gdy praca plastyczna będzie stanowić utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)., opiekun zgłaszający 

Uczestnika do Konkursu oświadcza, że Uczestnik jest jego wyłącznym autorem i z chwilą jej przekazania 

Organizatorowi, udziela nieodpłatnie Organizatorowi nieograniczonej pod względem terytorialnym, 

niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony, bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy 

o prawach autorskich i prawach pokrewnych, a także zezwala na wykonywanie praw zależnych do utworów, 

na wskazanych poniżej polach eksploatacji:  

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – prawo do wykorzystania utworu w całości lub 

dowolnie wybranej części; prawo do redakcji, adiustacji, zmiany tytułu; zwielokrotnienie dowolną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

 w zakresie wykorzystania pracy plastycznej do wszelkich działań promocyjnych związanych z 

popularyzacją zagadnień związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Fundacji oraz poza 

nią (publikacja w Internecie, publikacja w mediach, wydawnictwo edukacyjne), a także na 

materiałach promocyjno-reklamowych (kalendarz, kubek, długopis, koszulka itd.); 

 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalano – wprowadzenie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

 w zakresie rozpowszechniania utworu w innym sposób niż wymienione – publiczne wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet. 
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Na Organizatora przechodzi własność egzemplarzy, na których utrwalona została praca 

konkursowa.  

Opiekun zgłaszający Uczestnika do Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie 

majątkowych lub osobistych praw autorskich, w związku z przesłaną Organizatorowi pracą konkursową. 

Opiekun zgłaszający Uczestnika do Konkursu, stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych udziela Organizatorowi zgody na bezpłatne rozpowszechnianie 

wizerunku Uczestnika Konkursu, na czas trwania konkursu oraz przez okres trzech lat licząc od dnia 

zakończenia Konkursu, w celu jego umieszczania, na stronie internetowej lub innym „medium” 

przeznaczonym dla Fundacji Autilio. 

Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem Organizatorom zgody na wykorzystanie zebranych 

prac plastycznych do wszelkich działań promocyjnych związanych z popularyzacją zagadnień związanych z 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

 

11. Nagrody  

Dla uczestników/uczestniczek Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe w trzech kategoriach 

wiekowych:  

 5 - 8 lat,  

 9 - 12 lat, 

 13 - 15 lat  

Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej. Informacja o wynikach 

Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.autilio.pl oraz innych mediach Organizatora.  

O terminie i miejscu przekazania nagród, zwycięzcy zostaną poinformowani po zakończeniu działań Komisji 

konkursowej.  

  

12. Informacja ma temat przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Fundacja Autilio z siedzibą przy ul. 

Francuska 2, 59-900 Zgorzelec. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wzięcia udziału Pani/Pana dziecka w konkursie na pracę 

plastyczną na temat zaburzeń autystycznych „Autyzm to takie coś…”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

- dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofa Pani/Pan 

swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.  

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta 

Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane 

osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.  
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W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych 

osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do 

sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu 

nadzorczego.  

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa 

oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są 

powierzane.  

Podanie danych jest dobrowolne.  

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje 

w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.  

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(dalej: EOG).  

 

13. Postanowienia dodatkowe 

1. Wszystkie nadesłane prace konkursowe pozostaną w siedzibie Fundacji Autilio.  

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.  
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