
 

Regulamin Konkursu „Piast Foto Week 2022” 

§ 1. Zasady ogólne 

1. Konkurs jest organizowany przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło”, zwany dalej 

“Organizatorem”. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie autorów najlepszych kreatywnych prac fotograficznych 

przedstawiających przebieg Weekendu na Szlaku Piastowskim, który odbędzie się w dniach 24- 26 

czerwca 2022 r., w miejscach zgodnym ze spisem wydarzeń na stronie 

www.weekend.szlakpiastowski.pl  

3. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora  

i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki 

Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

4. Organizator zapewnia udział w Konkursie i przyzna nagrody wyłącznie Uczestnikom Konkursu 

działającym zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa i spełniającym wymogi określone 

w Regulaminie. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika 

Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie 

lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn 

leżących po stronie osób trzecich. 

7. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Fanpage Szlak Piastowski na portalu Facebook: 

https://www.facebook.com/ZwiedzajSzlakPiastowski oraz Instagram: 

https://www.instagram.com/SzlakPiastowskiPL/. 

8. Informacje o Konkursie w formie posta konkursowego oraz Regulamin konkursu opublikowane będą 

na Fanpage Szlaku Piastowskim na portalu Facebook i Instagram. 

9. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu na Fanpage Szlaku Piastowskiego na Facebooku 

i Instagramie oraz w siedzibie Organizatora. 

§ 2. Zasady i cel Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda osoba fizyczna posiadająca profil na 

Facebooku oraz Instagramie, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Konkurs trwa od 24 czerwca 2022 roku od godz. 9.00 do 26 czerwca 2022 roku do godz. 23:59. 

3. Zadaniem Uczestnika jest zamieszczenie zdjęcia zrobionego podczas jednej z wydarzeń 

organizowanych w ramach VI Weekendu na Szlaku Piastowskim pod postem konkursowym na 

Facebooku lub na Instagramie i oznaczenie go #weekendnaszlakupiastowskim2022 w okresie od 24 
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czerwca 2022 roku od godz. 9.00 do 28 czerwca 2022 roku do godz. 23:59 

4. Prace Konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób 

trzecich, a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, 

naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, 

etnicznym, rasowym nie biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora. 

5. Na decyzję Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjętej na podstawie niniejszego 

regulaminu nie przysługuje odwołanie. 

6. Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury 

powołane przez Organizatora, w oparciu o subiektywne kryteria i odczucia estetyczne członków Jury. 

7. Informację o wygranej Uczestnik otrzyma za pomocą wiadomości Facebook lub Instagram. Uczestnik 

oświadcza, że przesłane prace konkursowe nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności 

autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby 

użyte przez niego treści/grafiki/zdjęcia naruszały prawa osób trzecich. 

§ 3. Wyłonienie zwycięzców 

1. Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury 

powołane przez Organizatora, w oparciu o subiektywne kryteria i odczucia estetyczne członków Jury. 

2. Informację o wygranej Uczestnik otrzyma za pomocą wiadomości Facebook lub Instagram do 10 dni 

od zakończeniu konkursu 

3. W skład Komisji Konkursowej, której celem będzie wskazanie dziesięciu najbardziej kreatywnych, 

zwycięskich zgłoszeń wchodzi koordynator Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-

pomorskim, koordynator Szlaku Piastowskiego w województwie wielkopolskim i przedstawiciel 

sponsora Konkursu Fotograficznego „Piast Foto Week”. 

§ 4. Nagrody 

1. Jury przyzna zwycięzcom nagrody: tematyczne nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1500 zł  

(I nagroda o wartości 500 zł; II nagroda o wartości 300 zł; III nagroda o wartości 200 zł oraz 10 

pakietów promocyjnych, każdy o wartości 50 zł, łącznie: 500 zł). 

2. Nagroda zostanie wydana do rąk własnych w siedzibie organizatora albo wysłana pocztą na adres 

wskazany przez Uczestnika. 

3. Laureat traci prawo do nagrody i staje się ona własnością Organizatora w następujących przypadkach: 

a. gdy Organizator nie otrzyma wiadomości zwrotnej od Uczestnika będącego laureatem Konkursu 

w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania przez Organizatora informacji o wygranej; 

b. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez Uczestnika będącego laureatem. 

4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia Reklamacji do 14 dni od daty zakończenia 

Konkursu. Decyduje data nadania Reklamacji na adres Organizatora u operatora publicznego. 

Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem 

„Konkurs Fotograficzny Piast Foto Week 2022”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres 

korespondencyjny, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich 

otrzymania. O decyzji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres 



 

podany przez Uczestnika. 

6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody. 

7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne usługi, nagrody rzeczowe, ani też równowartość pieniężną. 

8. Decyzja Organizatora jest ostateczna. 

§ 5. Dane osobowe i polityka prywatności 

1. Dane udostępniane podczas udziału w Konkursie będą przetwarzane przez Wykonawcę w celach 

związanych z realizacją konkursu. 

2. Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyrażają dobrowolną zgodę na 

wykorzystanie przez Wykonawcę ich danych wyłącznie w zakresie i celach związanych  

z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania 

nagród zwycięzcom, na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

4. Uczestnicy Konkursu potwierdzają znajomość klauzuli informacyjnej RODO (Załącznik nr 1). 

5. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator. 

6. Każdy Uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby,  

a także prawo do usunięcia danych. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie Uczestnika. 

Uczestnicy, którzy chcą uzyskać dostęp do swoich danych powinni kontaktować się na adres e-mail: 

inspektor@kiodo.pl. 

7. Dane osobowe Uczestników nie zostaną ujawnione osobom lub instytucjom trzecim. 

§ 6. Prawa autorskie 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i bezterminowe 

przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych przez Organizatora tekstów i zdjęć na rzecz 

Organizatora. 

§ 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne 

1. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, podmioty i pracownicy podmiotów 

świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów 

cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu 

Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) 

wyżej wymienionych osób. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia prawa 

powszechnie obowiązującego. 
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Klauzula RODO 
Na podstawie 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) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO, uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło”, z siedzibą:  

ul. Kolejowa 44, 87-880 Brześć Kujawski, reprezentowane przez Dyrektora. Z Administratorem można 

skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych pod nr tel. 54 231 06 61 lub adresem e-mail: 

wahadlo@wahadlo.brzesckujawski.pl. 

2. Funkcję IOD pełni w naszym Centrum Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych: inspektor@kiodo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu prowadzenia działalności kulturalnej 

przez Administratora, w związku z realizacją działań statutowych i zadań publicznych, a także w celu 

prawidłowej realizacji zawartych umów. 

4. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią: 

 ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

 statut działalności, – art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas 

umowy, 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO ,tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących, 

 art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym, 

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń 

cywilnoprawnych, 

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody np. zgoda na 

przetwarzanie wizerunku lub na przetwarzanie dodatkowych danych kontaktowych (dane tego typu na 

naszych formularzach oznaczone są jako dobrowolne, a ich podanie oznaczać będzie zgodę na ich 

przetwarzanie w celu kontaktu i w związku ze sprawą, dla której Państwo podają te dane). Ponadto, 

podstawa ta odnosi się również do świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

polegającej na przesyłaniu newslettera oraz na przesyłanie informacji handlowych w celach 

marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody. Dobrowolne wpisanie danych 

osobowych w formularzach zapisu do korzystania newslettera jest jednoznaczne z przetwarzaniem danych 

osobowych w tym właśnie celu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty 

uprawnione do odbioru tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa – tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. Dane mogą być również przekazywane podmiotom, które 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych (np. firmy świadczące usługi z zakresu IT, hostingowe, kurierskie). 

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zawartych umów, w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze lub dla realizacji zadania w interesie publicznym będą przetwarzane przez okres 

wynikający z odrębnych przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej. Dane przetwarzane na podstawie Pani / 

Pana zgody przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane lub 
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do momentu wycofania zgody. 

6. Na zasadach określonych w RODO ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

do ich przenoszenia.  

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo jej wycofania w każdym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody. 

7. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo 

wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, ich niepodanie oznaczać 

będzie brak możliwości zwarcia umowy lub zrealizowania przez Administratora ciążącego na nim obowiązku 

prawnego oraz brakiem możliwości korzystania z działań kulturalnych podejmowanych przez Administratora  

i realizacji w/w zadań. 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią / Pana 

danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych może jednak 

uniemożliwić korzystanie z dodatkowych funkcjonalności, takich jak newsletter. 

10. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 


