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Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

76. 
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r ...1RKR/2021 z dnia 	listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany zasad Konkursu plastycznego: WAT uczelnią  przyszłości! 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), § 5 ust. 2 pkt 
9 Statutu WAT stanowiącego załącznik do uchwały Senatu WAT nr 16/WAT/2019 
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego ze zmianami przyjętymi w uchwale Senatu 
WAT nr 59/WAT/2019 z dnia 26 września 2019 r. oraz § 8 ust. 4 załącznika nr 1 do 
Decyzji 110/RKR/2021, postanawia się  co następuje: 

§1 

Zmienia się  § 6 załącznika nr 1 do Decyzji 110/RKR/2021 w ten sposób, iż  dodaje się  
ust.4 i ust.5 w następującym brzmieniu: 

4. Do każdej z nagród rzeczowych podlegających opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych Organizator przyznaje również  nagrodę  pieniężną  
w kwocie stanowiącej równowartość  11,11% wartości danej nagrody rzeczowej. 
Za zgodą  zwycięzcy ta nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku 
dochodowego od osób fizycznych obciążającego zwycięzcę  zostanie pobrana 
i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu skarbowego przez Organizatora, jako 
płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w konkursie (według 
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4). 

5. Nagrody zostaną  wydane zgodnie z zasadami polskiego prawa podatkowego 
obowiązującymi w dniu wydania nagród po uzgodnieniu ich aktualności z Kwestorem. 

§2 

Zmienia się  załącznika nr 1 do Decyzji 110/RKR/2021 w ten sposób, iż  dodaje się  wzór 
załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu. 

§3 

Pozostałe postanowienia Decyzji nr 110/RKR/2021 pozostają  bez zmian. 

§4 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK 

Zarejestrowano 2021-11-09 08:25:09 przez Baranowski Waldemar wat\baranowswald 
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Załącznik nr 1 do Decyzji nr 110/RKR/2021 

Regulamin konkursu plastycznego: WAT uczelnią  przyszłości! 

§1 
Organizator 

1. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie zwana 
dalej Organizatorem ogłasza konkurs otwarty na projekt plakatu okolicznościowego 
z okazji jubileuszu 70-lecia powstania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego w Warszawie. 

2. Tematem konkursu plastycznego jest zawołanie: WAT uczelnią  przyszłości! 

2 
Cel konkursu i warunki uczestnictwa 

1. Celem konkursu jest wyłonienie projektu plakatu okolicznościowego z okazji jubileuszu 
70-lecia powstania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 
w Warszawie. 

2. Zadaniem konkursowym jest projekt plakatu zawierający grafikę  (obraz) nawiązującą  
do tematu konkursu. 

3. Technika prac: malarstwo, grafika, rysunek. Prace w formacie max. A3. 
4. Konkurs ma charakter otwarty. 
5. W konkursie mogą  brać  udział  prace nigdzie niepublikowane. 
6. Udział  w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
7. Do konkursu można zgłosić  1 projekt. 
8. Oznaczenie prac — prace należy opatrzyć  na odwrotnej stronie „godłem" 

(wybrany przez siebie symbol, znak) oraz dołączyć  do nich w zaklejonej kopercie, 
również  oznaczonej godłem Metryczkę  (załącznik nr 1). 

9. Zgłoszenia do udziału są  przyjmowane do 30.09.2021r. na  adres: 
Klub Wojskowej Akademii Technicznej 
ul. gen. S. Kaliskiego 25a, 01-476 Warszawa 
z dopiskiem: Konkurs plastyczny: WA T uczelnią  przyszłości! 

§3 
Uczestnictwo 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu konkursu oraz 
wykonanie zadania opisanego w § 2 . 

2. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest wyrażenie przez uczestnika 
konkursu, rodziców lub prawnych opiekunów Uczestnika konkursu pisemnej zgody 
na udział  w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez 
Organizatora Konkursu w związku z organizacją  i przeprowadzeniem konkursu 
poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 2 w przypadku uczestników 
niepełnoletnich lub  załącznik nr 3  w przypadku uczestników pełnoletnich 
do Regulaminu. 

3. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 
wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania 
nadesłanych prac lub ich części w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz 
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż  określony powyżej. 

4. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię  praw autorskich do utworu 
i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego 
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rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę  
tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku. 

5. Zwycięski projekt może zostać  wykorzystany przez Organizatora do tworzenia innych 
materiałów reklamowych związanych z jubileuszem. Osoby zgłaszające prace 
do konkursu wyrażają  zgodę  na prezentację  swoich prac w ramach ekspozycji lub 
na stronie internetowej organizatora. 

6. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą  naruszać  prawa, w tym w szczególności dóbr 
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych —
w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, 
obrażających uczucia innych osób, w tym również  uczucia religijne, przedstawiających 
przemoc albo tematykę  rasistowską, naruszających prawo do prywatności, 
zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez 
zgody osób uprawnionych. 

7. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem osoby biorącej 
udział  w konkursie, że wykonała dzieło osobiście i nie narusza ona praw osób trzecich, 
w szczególności nie narusza praw majątkowych lub osobistych praw autorskich. 
W przypadku wystąpienia przez osobę  trzecią  z roszczeniami odszkodowawczymi 
i z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba biorąca udział  w konkursie 
zrekompensuje Organizatorowi koszty z tym poniesione, zwalniając Organizatora 
od wszelkich zobowiązań, jakie powstają  z tego tytułu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również  
w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach 
prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie 
przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń  mógł  zaprezentować  wybrane prace 
lub ich części w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku 
z publikacją  drukowaną  lub elektroniczną  nie jest przewidziane jakiekolwiek 
wynagrodzenie. 

§4 
Warunki konkursu 

1. Kategorie — prace zgłoszone do konkursu będą  rozpatrywane w czterech kategoriach 
wiekowych: 
Kategoria I — 5-7 lat 
Kategoria II — 8-12 lat 
Kategoria III — 13-16 lat 
Kategoria IV — 17 + 

2. Prace — Uczestnik konkursu może nadesłać  1. pracę  wykonaną  w dowolnej technice 
rysunkowej (np.: rysunek tuszem, ołówkiem węglem, pastelami, suchym pędzlem itp.), 
malarskiej (np.: akryl, olejna, akwarela, kolaż, pastel itp.) oraz w technikach mieszanych. 
Dopuszczalnym jest stosowanie różnego rodzaju podobrazia np.: papier, deska, płyta 
pilśniowa, tektura itp. 
3. Format prac — max. A3. 

§5 
Przebieg konkursu 

1. Każdy Uczestnik może przesłać  maksymalnie jedną  pracę. 
2. Zgłoszenie powinno zawierać: Metryczkę  załącznik nr 

(załącznik nr 2  w przypadku uczestników niepełnoletnich 
przypadku uczestników pełnoletnich) oraz pracę. 

3. Dokumenty należy złożyć  w wersji papierowej. 
4. Zgłoszone prace zostaną  ocenione anonimowo przez komisję  

przez organizatora. 

1),  Kartę  zgłoszenia 
lub załącznik nr 3 w 

konkursową  powołaną  
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5. Komisja dokona wyboru trzech projektów w każdej kategorii wiekowej, kierując 
się  oryginalnością  pomysłu, walorami artystycznymi i estetycznymi oraz 
adekwatnością  do tematu konkursu. 

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
7. Wynagrodzenie za projekt stanowi równowartość  przyznanej nagrody, odpowiednio 

1,11, III miejsca, wyróżnienia lub nagrody specjalnej. 

§6 
Nagrody 

1. W każdej kategorii wiekowej przewidziane są  nagrody rzeczowe i dyplomy za zajęcie 
trzech pierwszych miejsc, wyróżnień  oraz nagrody specjalnej. 

2. W przypadku zgłoszenia dużej ilości interesujących prac, Organizator zastrzega sobie 
prawo innego podziału nagród (np. przyznanie nagród specjalnych). 

3. Wszystkie nagrody przewidziane w konkursie są  nagrodami rzeczowymi: 
1) I miejsce — tablet graficzny 
2) II miejsce — tablet multimedialny 
3) III miejsce — tablet 10" 
4) wyróżnienie — zestaw narzędzi i przyborów plastycznych 
5) nagroda specjalna. 

4. Do każdej z nagród rzeczowych podlegających opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych Organizator przyznaje również  nagrodę  pieniężną  
w kwocie stanowiącej równowartość  11,11% wartości danej nagrody rzeczowej. 
Za zgodą  zwycięzcy ta nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku 
dochodowego od osób fizycznych obciążającego zwycięzcę  zostanie pobrana 
i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu skarbowego przez Organizatora, jako 
płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w konkursie (według 
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4). 

5. Nagrody zostaną  wydane zgodnie z zasadami polskiego prawa podatkowego 
obowiązującymi w dniu wydania nagród po uzgodnieniu ich aktualności z Kwestorem. 

§7 
Kontakt 

1. Niniejszy Regulamin oraz wyniki konkursu zostaną  opublikowane na stronie 
internetowej: http:www.wat.edu.pl 

2. Wszelkie pytania należy kierować  na adres e-mail koordynatora konkursu: 
klub.wat@wat.edu.pl, tel. 261 839 124. 

§ 8  
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 
2. Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 15.11.2021 r. 
3. Organizator zastrzega prawo do zmiany zasad, miejsca i czasu wręczenia nagród. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień  niniejszego regulaminu 

w każdym czasie bez podania przyczyny. 
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu 

— w tym odrzucenia nadesłanej pracy, w szczególności w następujących przypadkach: 
1) złamania postanowień  niniejszego Regulaminu, 
2) nadesłania niesamodzielnej pracy (w tym plagiatu), 
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3) zachowań  nieetycznych lub/i sprzecznych z prawem, 
4) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się  przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność  i prawdziwość  danych 
Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny 
leżących po stronie Uczestnika. 

7. Organizator nie odsyła prac, które zostały nadesłane na konkurs. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego: 
WAT uczelnią  przyszłości — Metryczka 

Godło: 

Tytuł  pracy: 

Imię  i nazwisko: 

Wiek: 

Technika: 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

(w przypadku autora pracy, który nie osiągnął  pełnoletniości) 

Karta zgłoszenia 

Imię  i nazwisko 
Autora pracy 

e-mail uczestnika 
(Rodzica/opiekuna prawnego) 

Numer telefonu 
(Rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 	  

(imię  i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczam że, 

1. zapoznałam/zapoznałem się  z Regulaminem konkursu „WAT uczelnią  przyszłości!" 
organizowanym przez Wojskową  Akademię  Techniczną  i akceptuję  jego warunki, 

2. wyrażam zgodę  na udział     (imię  
i nazwisko autora pracy ) w/w konkursie, 

3. jako rodzic/prawny opiekun dziecka będącego autorem pracy jestem uprawniony/a 
do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy w zakresie wskazanym w niniejszym 
oświadczeniu, 

4. złożoną  na konkurs pracę  dziecko wykonało osobiście i przysługują  dziecku prawa 
majątkowe i osobiste i nie są  one w żaden sposób ograniczone lub obciążone, 

5. praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, 
które wynikają  z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu, 

6. z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie 
na Wojskową  Akademię  Techniczną  w Warszawie im. Jarosława Dąbrowskiego autorskich 
praw majątkowych do pracy złożonej w Konkursie, w tym prawo do korzystania 
i rozporządzania pracą  na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy: wytwarzania jej egzemplarzy każdą  techniką, 
w tym techniką  drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką  cyfrową, a także 
wprowadzania do pamięci komputera (w tym utrwalenie pracy); 

b) w zakresie nieograniczonego rozpowszechniania pracy; 
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c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono prace, w tym 
do wprowadzania ich do obrotu, najmu oraz użyczania; 

d) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż  określony w punkcie 2, w tym 
do publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, 
a także do publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł  mieć  do niej dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności w sieci Internet, na dostępnych 
nośnikach przekazu w szczególności ekrany LCD); 

e) w zakresie publikacji pracy laureata na oficjalnej stronie internetowej Wojskowej Akademii 
Technicznej oraz mediach społecznościowych; 

f) dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek pracy i korzystanie z tak zmienionej 
pracy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym oświadczeniu, 

7. z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie 
na Wojskową  Akademię  Techniczną  w Warszawie wykonywania i zezwolenie na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do pracy na polach eksploatacji wskazanych powyżej, 

8. z dniem przekazania Organizatorowi pracy Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 
zostaje nieodpłatnie upoważniona do wykonywania osobistych praw autorskich do pracy, 

9. z chwilą  przekazania pracy, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie nabywa 
nieodpłatnie prawo własności egzemplarzy przekazanej pracy, 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym 
do wzięcia udziału w konkursie. 

1. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych 
dotyczących dziecka - autora pracy, dla celów związanych z organizacją  i realizacją  
konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę  internetową  
Wojskowej Akademii Technicznej. 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

2. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie wizerunku dziecka - autora pracy, w tym na 
publikację  na stronie internetowej Organizatora. 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

3. Wyrażam zgodę  na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka -
autora pracy, w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, 
zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

10. oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się  z poniższą  klauzulą  informacyjną: 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

(w przypadku autora pracy, który jest pełnoletni) 

Karta zgłoszenia 

Imię  i nazwisko 
Autora pracy 

e-mail uczestnika 
(Autora pracy) 

Numer telefonu 
(Autora pracy) 

Oświadczam że, 

1. zapoznałam/zapoznałem się  z Regulaminem konkursu „WAT uczelnią  przyszłości!" 
organizowanym przez Wojskową  Akademię  Techniczną  i akceptuję  jego warunki, 

2. złożoną  na konkurs pracę  wykonałem/łam osobiście i przysługują  mi wszelkie autorskie 
prawa majątkowe i osobiste i nie są  one w żaden sposób ograniczone lub obciążone, 

3. wyrażam zgodę  na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej przez Organizatora, w 
jego działalności statutowej, 

4. praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Jestem świadomy, że za wszelkie 
roszczenia osób trzecich, które wynikają  z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik 
konkursu, 

5. z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie na 
Wojskową  Akademię  Techniczną  w Warszawie im. Jarosława Dąbrowskiego autorskich praw 
majątkowych do pracy złożonej w Konkursie, w tym prawo do korzystania i rozporządzania 
pracą  na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy: wytwarzania jej egzemplarzy każdą  techniką, 
w tym techniką  drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką  cyfrową, a także 
wprowadzania do pamięci komputera (w tym utrwalenie pracy); 

b) w zakresie nieograniczonego rozpowszechniania pracy; 

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono prace, w tym do 
wprowadzania ich do obrotu, najmu oraz użyczania; 

d) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż  określony w punkcie 2, w tym do 
publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także 
do publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł  mieć  do niej dostęp w 
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miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności w sieci Internet, na dostępnych 
nośnikach przekazu w szczególności ekrany LCD); 

e) w zakresie publikacji pracy laureata na oficjalnej stronie internetowej Wojskowej Akademii 
Technicznej oraz mediach społecznościowych; 

f) dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek pracy i korzystanie z tak zmienionej 
pracy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym oświadczeniu, 

6. z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie na 
Wojskową  Akademię  Techniczną  w Warszawie wykonywania i zezwolenie na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do pracy na polach eksploatacji wskazanych powyżej, 

7. z dniem przekazania Organizatorowi pracy Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 
zostaje nieodpłatnie upoważniona do wykonywania osobistych praw autorskich do pracy, 

8. z chwilą  przekazania pracy, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie nabywa 
nieodpłatnie prawo własności egzemplarzy przekazanej pracy, 

Data i podpis autora pracy 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym 
do wzięcia udziału w konkursie. 

1. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących jako autora 
pracy, dla celów związanych z organizacją  i realizacją  konkursu oraz upowszechnienia 
pracy konkursowej poprzez stronę  internetową  Wojskowej Akademii Technicznej. 

Data i podpis autora pracy 

2. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie mojego wizerunku, w tym na publikację  na stronie 
internetowej Organizatora. 

Data i podpis autora pracy 

3. Wyrażam zgodę  na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska 
jako autora pracy w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, 
zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

Data i podpis autora pracy 

9. oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się  z poniższą  klauzulą  informacyjną: 

Data i podpis autora pracy 
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Załącznik nr 4 do 
Regulaminu Konkursu 

PROTOKÓŁ  ODBIORU NAGRODY RZECZOWEJ 
ORAZ NAGRODY PIENIĘŻNEJ 

W KONKURSIE PLATYCZNYM: WAT UCZELNIĄ  PRZYSZŁOŚCI! 
OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH 

o przyjęciu nagrody rzeczowej: 	 o wartości: ... 	 

	

(słownie: ...... .......) oraz nagrody pieniężnej o wartości: 	 
stanowiącej równowartość  należnego podatku dochodowego 

od osób fizycznych, który zostanie odprowadzony do właściwego Urzędu 
Skarbowego 

Imię  i nazwisko: 	  

Nr dowodu: 	  

PESEL: 	  

Miejsce zamieszkania: 

Ulica. 	 Nr domu: 	 Nr mieszkania: 	 

Kod pocztowy:     Miejscowość: 	  

Niniejszym kwituje odbiór przyznanej nagrody: 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam , że: 

- wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są  prawdziwe, zgodne z moją  wiedzą  i są  

przekazane w dobrej wierze, 

- spełniam i akceptuje wszystkie wymagania formalne określone w Regulaminie Konkursu 

plastycznego: „WAT uczelnią  przyszłości". 

Podpis: 

Zgodnie z Ustawą  z dnia 26.07.1991r.o Podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie Art.21 ust.1 pkt. 
68) wartość  wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego 
przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a 
także nagród związanych ze sprzedażą  premiową  towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość  tych wygranych 
lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą  premiową  
towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną  przez niego 
pozarolniczą  działalnością  gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności; 
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68a) wartość  nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w 
związku z jego promocją  lub reklamą  - jeżeli jednorazowa wartość  tych świadczeń  nie przekracza kwoty 200 zł; 
zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub 
osoby pozostającej ze świadczeniodawcą  w stosunku cywilnoprawnym; 

Natomiast nagrody, których jednorazowa wartość  przekroczy kwotę  200,00 zł  opodatkowane będą  w 
całości - zryczałtowanym 10% podatkiem. Do pobrania zryczałtowanego 10% podatku od wygranych nagród, 
nie objętych zwolnieniem, obowiązany jest płatnik — organizator konkursu — mający do dyspozycji nagrody 
rzeczowe. 

Stosownie do treści art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26.07.1991, jeżeli przedmiotem wygranych w grach 
liczbowych, loteriach pieniężnych, zakładach wzajemnych, loteriach fantowych oraz wygranych lub nagród w 
konkursach są  rzeczy, podatnik jest zobowiązany płacić  płatnikowi oraz podmiotowi upoważnionemu do 
prowadzenia gier i zakładów wzajemnych, kwotę  należnego zryczałtowanego podatku przed wydaniem rzeczy. 

Organizator przyzna Laureatom Konkursu dodatkową  nagrodę  pieniężną  w kwocie odpowiadającej 
wysokości podatku obciążającego zdobywcę  tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość  11,11% wartości 
nagrody rzeczowej, przeznaczoną  na zapłatę  podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody 
pieniężnej. Przed wydaniem takich nagród Organizator pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od 
osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z 
dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej. 

Na prośbę  Nagrodzonego nagroda może zostać  przekazana za pośrednictwem poczty/kuriera. 
Jednocześnie zwycięzca oświadcza, że akceptuje postanowienia regulaminu Konkursu plastycznego: "WAT 
uczelnią  przyszłości!" 

Podpis: 	 Data: 

Potwierdzam odbiór nagrody rzeczowej i nagrody pieniężnej: 

Warszawa, dn. 	  Podpis 	  

(podpis Laureata/ Opiekuna prawnego Laureata) 
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Klauzula informacyjna Administratora Danych dla Uczestnika Konkursu „WAT 
uczelnią  przyszłości " oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 
1 Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu. a w przypadku niepełnoletnich 

Uczestników konkursu, również  ich rodziców lub opiekunów prawnych jest Wojskowa 
Akademia Techniczna w Warszawie. 

2. Administrator danych powołał  inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość  
przetwarzania danych osobowych, z którym można się  skontaktować  poprzez e-mail: 
iod@wat.edu.pl.  

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się  : 
a) za zgodą  osoby, której dane dotyczą, a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą  

rodziców lub opiekunów prawnych w celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach 
promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych 
z organizowanym przez WAT konkursem : art.6 ust. 1 lit. a RODO, 

b) w związku realizacją  obowiązków wynikających z przepisów prawa. w 
szczególności przepisów podatkowych w przypadku laureatów Konkursu 
(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

c) w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń  lub obroną  przed 
zgłoszonymi roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń  prawa 
autorskiego i ochrony wizerunku : art.6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Dane osobowe będą  udostępnione dostawcom usług, świadczącym je na rzecz 
Organizatora (np. operator pocztowy) oraz 

5. Współorganizatorom. Dane osobowe przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób 
odbierających nagrody mogą  być  przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia 
wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom 
pocztowym w celu dostarczenia nagrody. 

6. Administrator będzie publikował  dane osobowe uczestników Konkursu, przy czym do 
wiadomości publicznej podane zostaną  imiona i nazwiska uczestników Konkursu, których 
prace będą  wystawiane na pokonkursowej wystawie. Podanie danych do wiadomości 
publicznej 	obejmuje 	ich 	publikację 	na 	stronach 	internetowych 
Organizatora www.wat.edu.pl  oraz w kanałach cyfrowych mediów społecznościowych, 
umieszczenie na wystawie przy pracy danego uczestnika oraz przesyłanie do mediów i 
innych powiązanych podmiotów w materiałach informacyjnych i reklamowych dot. 
Konkursu. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów. dla 
których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału 
w konkursie. 

8. Dane osobowe będą  przechowywane prze okres niezbędny do realizacji celów. 
o których mowa w pkt. 4 do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z 
organizacji konkursu tj. przez 90 dni od zakończenia konkursu lub do czasu wycofania 
zgody. 

9. Mają  Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
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10. Mają  Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

11. W przypadku uznania, iż  przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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