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REGULAMIN KONKURSU „DRUK 3D w WYOBRAŹNI DZIECKA” 

Warunki ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Fylion. 

2. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani 

przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za 

prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. 

3. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, 

której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 09, poz. 1540). 

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie Facebooka na fanpage’u Lego 

SpikeLab – laboratorium genialnych pomysłów, stronie internetowej Fundacji Fylion oraz w siedzibie Organizatora. 

5. Udział w Konkursie jest możliwy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie.  

1. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony poniżej jest nieodpłatne, dobrowolne oraz równoznaczne z akceptacją 

przez uczestnika niniejszego Regulaminu Konkursu w całości – uczestnik ponadto zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 

Konkursie. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci oraz młodzieży do ukończenia 18-go roku życia (Uczestnicy). Zgłoszenia prac do 

Konkursu może dokonać tylko ich rodzic lub opiekun prawny.  

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie skanu lub zdjęcia pracy autorskiej wykonanej osobiście przez 

Uczestnika przedstawiającej to, co autor chciałby wydrukować na drukarce 3 D i jest związane z jego pasją, pod 

wskazanym postem.  

4. Praca autorska powinna zostać wykonana w dowolnej formie, odręcznie,  lub w programie graficznym.  

5. Praca nie może być opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu.  

6. Praca powinna zostać wykonana z przeznaczeniem na Konkurs i do dnia wzięcia udziału w Konkursie praca nie powinna 

zostać opublikowana lub rozpowszechniona.  

7. Do pracy musi być załączona informacja o imieniu, nazwisku i wieku autora (przesłane drogą mailową) na pracy muszą 

się znaleźć inicjały autora oraz wiek. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.  

8. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora dla 

celów przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i publikacji prac.  

9. Jeden autor może zgłosić do Konkursu więcej niż jeden rysunek.  

10. Konkurs rozpoczyna się 24.08.2020 r. i trwać będzie do 06.09.2020 r., do godziny 23:59. Prace konkursowe należy 

przesyłać do końca trwania konkursu - decyduje godzina wysłanej wiadomości pod postem.  

11. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika przekazując pracę oświadcza, że Uczestnikowi przysługują majątkowe i 

niemajątkowe prawa autorskie do przesłanej pracy/ do przesłanych prac. 

12. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków Konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie 

pracy do Konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

 

Wyniki Konkursu i nagrody  

1. Jury powołane przez Organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów Konkursu.  

2. Zwycięzcą Konkursu będzie osoba, której praca zamieszczona pod wskazanym postem uzyska najwięcej „polubień”. 

Głosy można oddawać do 06.09.2020 r. do godz. 23:59 

3. W sposób analogiczny zostaną wyłonieni pozostali laureaci (II i III miejsce) 
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4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 08.09.2020 r. o godzinie 12:00 poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej Fundacji oraz na fanpage’u  informacji o imieniu, nazwisku i wieku autora oraz zdjęcia/ skanu nadesłanej 

pracy.  

5. Nagrody przysługują za I, II i III miejsce w Konkursie. 

6. Nagrodą główną w Konkursie jest wydruk 3D, o maksymalnym rozmiarze 20 x 20 x 20 cm (za I miejsce), 13 x 13 x 13 cm 

(za II miejsce) oraz  10 x 10 x 10 cm (za III miejsce). Wydruk może być dowolny z serwisu Thingiverse.com (lub innego - 

również własny). Plik musi być w formacie STL i musi być możliwy do wydrukowania w technologii FDM.  

7. Wydruk zostanie wykonany z filamentu PLA, w jednym z dostępnych kolorów. 

8. Termin realizacji będzie ustalany indywidualnie; pierwszeństwo mają wydruki z wyższego miejsca w Konkursie.  

9. Decyzja jury co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 

 

Publikacja prac i prawa autorskie  

1. Przekazując pracę na Konkurs, Uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na stronie internetowej Fundacji Fylion oraz 

fanpage’u: Lego SpikeLab. 

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.  

3. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestników w imieniu Uczestników przenoszą na Organizatora autorskie prawa 

majątkowe do prac zgłoszonych do Konkursu, obejmujące następujące pola eksploatacji:  

a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

c. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b. powyżej – publiczne wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, umieszczanie na stronach internetowych.  

 

4. Nabywca ma prawo do dalszego przenoszenia praw autorskich na inne podmioty bez zgody Uczestnika ani jego rodzica 

lub opiekuna prawnego.  

 

 

Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a. zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 

istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.  

b. odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny,  

c. nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,  

d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

 

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fylion z siedzibą w Starym Sączu, zwana dalej Fundacją. 

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. 

3. Podanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, 

zawarcia Umowy Sprzedaży. 

4. Fundacja Fylion stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z 

wymogami RODO. 

5. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach kursu będą przetwarzane w konkretnych, określonych celach: 

 

Cele związane z regulaminem: 
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– Realizacja usługi warsztaty druku 3D 

 

Cele związane z funkcjonowaniem Firmy: 

– Zapewnienie obsługi kursu, pytań przesyłanym drogą mailową i w formie wiadomości tekstowych, drogą telefoniczną i w mediach 

społecznościowych 

– Informowania w sposób bezpośredni o ofercie Fundacji Fylion 

– Prowadzenia statystyk 

– Archiwizacja danych 

 

Cele wymagające zgody: 

– Przesyłania zaproszeń na eventy – wymaga zgody mailowej, telefonicznej bądź za pośrednictwem rywatnej wiadomości w mediach 

społecznościowych 

– Zapisywania danych w plikach Cookies - wymaga zgody na stronie 

– Przeprowadzanie rekrutacji na zajęcia- zgoda na przetwarzanie danych opiekuna oraz dziecka zostaje wyrażona automatycznie poprzez 

podpisanie regulaminu oraz dostarczenie go organizatorowi 

 

Cele wynikające z przepisów prawa: 

– Prawo podatkowe, zasady prowadzenia rachunkowości 

– Zapewnienie rozliczalności zgodnie z przepisami 

– Wykonanie obowiązków nakładanych przez państwowe instytucje, organy i sądy 

 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do: 

– treści swoich danych oraz 

– prawo ich sprostowania, 

– usunięcia, 

– ograniczenia przetwarzania, 

– prawo do przenoszenia danych, 

– prawo wniesienia sprzeciwu, 

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

 

10. Art. 17 RODO który konstytuuje prawo do bycia zapomnianym mówi wyraźnie, że dane można usunąć, jeśli nie są niezbędne dla celów, w 

których zostały zebrane. Prawo to nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest wymagane dla wypełnienia obowiązku prawnego. 

 

Obowiązkowe okresy przechowywania danych: 

– W sytuacji zawarcia umowy z Fundacją przepisy wymagają dalszego przechowywania danych osobowych, minimum 5 lat. Pani/Pana dane 

zostaną usunięte z bazy danych klientów po upływie tego czasu. 

– W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy obowiązek wynosi 3 lata 

– Dane osobowe o charakterze archiwalnym- po wygaśnięciu umowy dane osób działających w ramach firm/instytucji są przechowywane 6 lat. 

Dane osób fizycznych są przechowywane 10 lat. 

– W przypadku toczącego się sporu, czas przechowania jest zgodny z przepisami prawa i liczy się od momentu ustania sporu. 

– Dane osobowe zebrane za zgodą osoby fizycznej są przechowywane na okres sprecyzowany w zgodzie lub zostaną usunięte na wniosek tej 

osoby, której dane dotyczą 

– Dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody 

– Wszelkie inne okresy przechowywania, przewidziane w kontekście zasady rozliczalności będą przestrzegane w sposób, który spełnia wymogi 

zgodnie z wymogami organów kontrolnych 

 

11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

13. Nasza strona internetowa zbiera Cookies w celach statystycznych. Korzystamy z narzędzia o nazwie Google Analytics. 

14. Inspektorem Ochrony Danych w Firmie jest Pani Katarzyna Żak (e-mail: fylion@fylion.org, dopisek RODO). 
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……………………………………………………………………. 

Podpis opiekuna prawnego uczestnika kursu 
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