
Konkurs Fotograficzny „Kreatywne Mierzęcice #ZostańWDomu”

REGULAMIN

§ 1
Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest  Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach ul.  Wolności  102a 42-460
Mierzęcice zwany dalej Organizatorem. 

§ 2
Cel konkursu

Celem Konkursu jest  przedstawienie za pomocą fotografii kreatywnego sposobu spędzania wolnego
czasu w domu.

§ 3
Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór fotografii,  która będzie w najciekawszy sposób przedstawiała
temat  „Kreatywne Mierzęcice #ZostańWDomu”  zamieszczonych przez uczestników konkursu na
portalu  Facebook  https://www.facebook.com/gokmierzecice (zwanym  dalej  „profilem  FB
organizatora”)
2.  Tematem  Konkursu  jest  fotografia  autorska,  przedstawiająca  osoby  i/lub  element  związany  z
tematem konkursu. 
3. Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na profilu Facebookowym organizatora.

§ 4
Uczestnicy konkursu

1. Konkurs Fotograficzny jest skierowany wyłącznie do osób pełnoletnich. 
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz
innych  podmiotów  biorących  bezpośredni  udział  w  przygotowaniu  i  prowadzeniu  Konkursu,  jak
również najbliżsi członkowie ich rodzin. 

§ 5
Zasady udziału w konkursie

· Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

· Konkurs trwa od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

· Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi polubić profil FB organizatora oraz udostępnić post
konkursowy na swoim profilu FB.

· Kolejnym warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie zdjęcia konkursowego w komentarzu
pod postem konkursowym.

· Zdjęcie musi być wykonane na terenie gminy Mierzęcice

· Zgłaszający musi być równocześnie autorem zdjęcia. 

· Ogłoszenie wyników nastąpi pod postacią wiadomości na profilu FB organizatora.

· Każdy z uczestników zgłasza do Konkursu  jedno zdjęcie  w formie jednej odpowiedzi do postu
konkursowego. Wielokrotne dodawanie postów lub więcej niż jednego zdjęcia  przez tego samego
autora będzie skutkowało  dyskwalifikacją z udziału w konkursie.

· Do Konkursu można zgłaszać tylko własne zdjęcia niepublikowane. 

https://www.facebook.com/gokmierzecice


· Zabronione jest składanie zdjęć sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia
nie  będą  brały  udziału  w  Konkursie.  O  tym,  że  zdjęcie  narusza  powyższe  zasady  decyduje
Organizator. 

· Przesyłając zdjęcie uczestnik wyraża zgodę na jego nieodpłatne opublikowanie na profilu FB
organizatora.

· Fotografie dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie. 

· Fotografie zamieszczone poza postem konkursowym nie będą brały udziału w Konkursie.

· Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

§ 6

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odrzucenia  zdjęć,  które  nie  będą  spełniały  kryteriów
przedstawionych  w  Regulaminie,  będą  sprzeczne  z  prawem  lub  będą  naruszały  dobre  zasady
współżycia społecznego. 

§ 7
Rozstrzygnięcie konkursu

1. Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród głównych: pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

2.  Wyboru  laureatów,  według  kryteriów  określonych  w  §  3  i  5  niniejszego  Regulaminu,  dokona
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora

3. Komisja wyłoni laureatów konkursu spośród fotografii zamieszczonych pod postem konkursowym.

4. Wybrane przez Komisję Konkursową zdjęcia opublikowane zostaną na profilu FB organizatora.

5. Nagrody przewidziane w Konkursie to rodzinne gry planszowe.

6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych nagrodach w terminie
14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem portalu Facebook.

7. Przekazanie nagród Zwycięzcom Konkursu nastąpi w budynku GOK Mierzęcice ul. Wolności 102a
w terminie do 30 dni od opublikowania wyników.

8. W przypadku braku możliwości skontaktowania się Organizatora ze Zwycięzcami Konkursu lub nie
spełnienia wymogów niniejszego Regulaminu w kwestii odbioru nagrody, wygrana zostanie przyznana
kolejnemu uczestnikowi, który został wybrany zgodnie z kryteriami określonymi w § 5 i § 7 ust. 1-3
niniejszego Regulaminu, w terminie i miejscu określonym przez Organizatora.
9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub ekwiwalent.



§ 8
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 

§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie  mają odpowiednie  przepisy
prawa. 

§10
Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje
każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu,
którego  reklamacja  dotyczy.  Reklamacja  powinna  być  złożona  bezpośrednio  w  biurze  Gminnego
Ośrodka Kultury w Mierzęcicach ul. Wolności 102a Mierzęcice. Organizator rozpatrzy reklamację w
ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.

§11
Zdjęcia uczestników konkursu zostaną usunięte z profilu organizatora po roku od zakończenia
konkursu (tzn. 25.03.2021 r.)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO)  Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach informuje, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach, 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności
102A, zwanym dalej Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach; tel. 32 288 70 82, e-mail: gok@mierzecice.pl;

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: io-
do@marwikpoland.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe, w postaci wizerunku (zdjęcie) oraz imię i nazwisko przetwarzane będą w celu realizacji Kon -
kursu fotograficznego „Kreatywne Mierzęcice #ZostańWDomu” przez  placówkę: Gminny Ośrodek Kultury w Mierzę-
cicach, ul. Wolności 102A, 42-460 Mierzęcice zgodnie z udzieloną zgodą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz
art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) do-
tyczącego rozpowszechniania wizerunku;

4. Odbiorcami danych osobowych (wizerunku) będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające dostęp do portalu Facebo-
ok;

5. Dane osobowe Pani/Pana będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ze wzglę-
du na położenie serwisu Facebook;

6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku;
7. Posiada Pani/Pan  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane

dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec prze-
twarzania;

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa;

10. Podanie danych osobowych (w tym umieszczenie zdjęcia z wizerunkiem) jest dobrowolne, jednak ich podanie jest po-
twierdzeniem  zgody na przetwarzanie danych osobowych;

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobo-
wych;

12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym
dane osobowe zostaną zebrane.


