
Regulamin konkursu:

1. Konkurs  organizowany  jest  przez  Rettman  sp.  z  o.o.  sp.k  w  porozumieniu  z

Placówką – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 we Wrocławiu.

2. Konkurs  rozpoczyna  się  w  dniu  12.10.2022  o  godzinie  12:00  i  kończy  w dniu

27.10.2022 o godzinie 12:00.

3. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.

4. W konkursie biorą udział tylko prace indywidualne.

5. Prace mogą być rysowane, malowane, szkicowane za pomocą ołówków, kredek,

węgla,  farb  olejnych,  akrylowych  i  akwarelowych  oraz  technik  mieszanych.

Dozwolone są prace stworzone cyfrowo. Zdjęcia nie są dozwolone.

6. Pracę  mogą  zawierać  wyłącznie  grafiki  lub  grafiki  i  tekst.  Tekst  nie  może  być

dłuższy  niż  25 słów lub 100 znaków.  Na przodzie  plakatu nie  należy  podawać

danych jak imię, nazwisko, klasa, szkoła itd.

7. Z tyłu plakatu lub w wiadomości e-mail należy zamieścić dane: imię i nazwisko

uczestnika oraz klasę.

8. Prace  należy  składać  w  stołówce  szkolnej  w  godzinach  pracy  stołówki  lub

przesyłać na adres: konkurs@rettman.pl

9. Spośród złożonych prac Organizator wyłoni  trzech laureatów, którzy  otrzymają

certyfikat żywieniowego superbohatera oraz karty podarunkowe do salonów sieci

Empik o wartości 100 zł – za I. miejsce oraz po 50 zł – za II. i III. miejsce.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 2.11.2022 r. w placówce.

11. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na

przetwarzanie danych osobowych. 

12. Prace  laureatów  mogą  zostać  przesłane  przez  Organizatora  do  FAO

organizującego ogólnoświatowy konkurs World Food Day. W tym celu prosimy o

umieszczenie na odwrocie pracy oświadczenia: „Ja ….. (imię i nazwisko), opiekun

…… (dane dziecka) wyrażam zgodę na przesłanie pracy do FAO.” 

13. Wszystkich uczestników zapraszamy do zapoznania się  z  tematem Światowego

Dnia żywności na stronie FAO. (fao.org/world-food-day/contest/en).



Klauzula informacyjna RODO:

1. Informujemy, że macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia
danych,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym
momencie. Można tego dokonać poprzez przez wysłanie wiadomości e-mail na adres
naszego Inspektora Ochrony Danych (konkurs@rettman.pl) wskazując dane, których
zgoda dotyczy.

2. Informujemy,  że  nie  jesteście  Państwo  profilowani.  Państwa  dane  mogą  zostać
udostępnione  organizacjom  międzynarodowym  –  FAO-  Food  and  Agriculture
Organization of the United Nations. 

3. Administratorem danych osobowych jest  Rettman Sp. z o. o. Sp. K.  z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Różanej 5/9.

4. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu uczestnictwa w konkursie. W
zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu uczestnictwa w
konkursie,  w  tym  wyłonienia  laureatów.  Podanie  przez  Państwa  danych  jest
warunkiem uczestnictwa w konkursie.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia

działań związanych z czynnościami dotyczącymi realizacji konkursu oraz wynikający z

odrębnych przepisów.


