Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regulamin konkursu na rodzinne relacje z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
i dnia Św. Marcina

§1. Organizator i czas trwania konkursu
1.Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń
2. Termin nadsyłania prac konkursowych to 12-18 listopada 2018 roku
§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie i przyznawania nagród
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie te osoby, które nie zostały nagrodzone bądź
wyróżnione w jego poprzednich edycjach.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać relację z rodzinnego biesiadowania z okazji
Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada przy daniu z gęsiny, przygotowana zgodnie
ze specyfikacją techniczną opisaną w punkcie 3 regulaminu.
3. Konkurs rozpoczyna się 12 listopada i kończy się 18 listopada 2018 roku (dla prac
przesłanych pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego; prace przesłane e-mailem
muszą wpłynąć od dnia 12 listopada 2017 r. od godziny 00.00 do dnia 18 listopada 2017 r. do
godziny 24:00).
4. Prace, które wpłyną zarówno przed, jak i po wyznaczonym terminie trwania konkursu, nie
zostaną ocenione.
5. Prace należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, pokój 219
87-100 Toruń
z dopiskiem: „Konkurs na relacje gęsinowe”.
lub mailem na adres e-mail: gesina@kujawsko-pomorskie.pl
6. Do pracy konkursowej należy dołączyć:
1) oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu – w przypadku uczestnika, który
ukończył 18 lat – Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2) zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na publikację wizerunku dziecka – Załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu,
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§3. Specyfikacja techniczna
1. Praca konkursowa powinna zawierać łącznie wszystkie trzy następujące elementy, tj.:
1)relację z biesiadowania rodzinnego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11
listopada,
2) zdjęcia/filmy/prezentacje oraz dodatkowo min. 2 zdjęcia dokumentujące rodzinne
biesiadowanie o rozdzielczości 1-4 MB każde,
3) przepis na danie z gęsiny.
2. Maksymalny rozmiar przesłanej e-mailem pracy to 12 MB (w tym zawierają się wszystkie
trzy elementy zgłoszenia konkursowego: relacja, zdjęcia/prezentacja/film i przepis).
3. Maksymalna ilość zdjęć załączonych do pracy to 10.
4. Jeśli praca zawiera prezentację lub film to należy do tego dołączyć minimum jedno zdjęcie
rodzinne z biesiadowania.
5.Praca nie zawierająca wszystkich ww. trzech elementów łącznie (np. przepis i relację, ale
bez zdjęć), zostanie uznana za niekompletną i nie będzie podlegać ocenie.
6. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
-IMIĘ I NAZWISKO,
-BEZPOŚREDNI TELEFON,
-MIEJSCE ZAMIESZKANIA [MIEJSCOWOŚĆ, GMINA, POWIAT],
-DOKŁADNY ADRES,
-WIEK I PŁEĆ OSÓB, DLA KTÓRYCH W RAZIE WYGRANEJ NAGRODY GŁÓWNEJ, MAJĄ ZOSTAĆ
ZAKUPIONE ROWERY.
7. w Zgłoszeniu przesłanym za pośrednictwem poczty email w tytule maila należy wpisać
„Konkurs na relacje gęsinowe”, a w treści maila należy zamieścić dane wymienione w
podpunkcie 6 par.3.
§4. Warunki udziału w konkursie
1. Uczestnik, którego praca zostanie nagrodzona lub wyróżniona, bezpłatnie,
nieodwołalnie i niezależnie od żadnych warunków, bez prawa wypowiedzenia lub
cofnięcia, bez żadnych ograniczeń, w tym czasowych, terytorialnych i ilościowych,
przenosi na Organizatora: prawo do wyłącznego wykonywania zależnych praw
autorskich do prac, prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie praw zależnych
do utworu oraz autorskie prawa majątkowe do wykorzystania nagrodzonych i
wyróżnionych prac na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), a w szczególności:
1) utrwalania, zwielokrotniania za pomocą urządzeń reprograficznych i
poligraficznych oraz rozpowszechniania filmów lub fotografii w całości oraz
ich dowolnych fragmentów,
2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło zwielokrotniono
(wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy),
3) wprowadzania do pamięci komputera,
4) wykorzystania w publikacjach drukowanych, utworach audiowizualnych
i multimedialnych oraz w innych formach utrwaleń nadających się do
rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne),
5) rozpowszechniania w sieciach informatycznych (w tym w Internecie),
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6) publikowania w wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w
wydaniach z utworami innych podmiotów,
7) rozpowszechniania w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy,
8) udostępnienia osobom trzecim w miejscu i czasie przez nie wybranym.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do korzystania z nagrodzonych
i wyróżnionych prac w czasie i miejscach przez siebie wybranych podając dane autora
(imię i nazwisko), bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych.
3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony
utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie
prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób
(załącznik nr. 3).

§5. Informacje o przyznaniu i wręczeniu nagród
1. Rozdanie nagród odbędzie się 4 grudnia (wtorek) 2018 roku, o godzinie 11,
w Urzędzie Marszałkowskim, Plac Teatralny 2 w Toruniu, sala patio na I piętrze.
2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej i zaproszeniu na rozdanie nagród telefonicznie
do dnia 27 listopada 2018 roku.
3. Laureaci biorąc udział w konkursie akceptują termin rozdania nagród i zobowiązują się do
osobistego przybycia na uroczystość rozdania nagród, lub wyznaczenia zastępstwa.
Nieodebrane w dniu 3 grudnia 2018 roku nagrody pozostają w dyspozycji organizatora.
4. Jeśli data rozdania nagród ulegnie zmianie, informacja o tym zostanie przekazana
laureatom nie później niż dwa dni przed nowo wyznaczonym terminem rozdania.
5. Prace zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl wraz
z danymi autora, tj. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, powiat.
6. Prace mogą być wykorzystywane w terminie późniejszym do celów promocyjnych
następnych edycji kampanii ,,Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”.
§6. Komisja Konkursowa
1. Oceny nadesłanych prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w
składzie:
1) przewodniczący Komisji Konkursowej: kierownik Biura Prasowego Urzędu
Marszałkowskiego,
2) członkowie Komisji Konkursowej: trzech pracowników Biura Prasowego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
1) kwalifikacja zgłoszonych prac do oceny,
2) ocena zgłoszonych prac,
3) przyznanie nagród i wyróżnień.
3. Kryteriami oceny będą:
1) zgodność tematu pracy z tematyką Konkursu,
2) pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu,
3) trafność doboru środków artystycznych,
4) estetyka wykonanej pracy oraz zawarcie w niej wszystkich elementów opisanych
w par. 3 niniejszego Regulaminu.
4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
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5. Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadesłanych prac nie znając danych personalnych
ich autorów.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Komisja Konkursowa obraduje na podstawie niniejszego regulaminu.
§7. Informacje o wyłonieniu zwycięzcy i nagrodach
1. Komisja konkursowa spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoni laureatów I, II i III miejsca.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszej nagrody. Decyzje komisji
konkursowej są ostateczne.
3. Nagrodą główną w konkursie jest komplet rowerów dla rodziny (maksymalnie
czteroosobowej). Autorzy kolejnych dwóch wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Wraz z nagrodą rzeczową zwycięzcy jest przyznawana nagroda pieniężna, stanowiąca
kwotę należnego podatku dochodowego od nagród, która zostanie przekazana do
właściwego Urzędu Skarbowego przez Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu.
§8. Postanowienia końcowe
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z
niniejszym regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty
zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności
skierowanej na adres Organizatora (Urząd Marszałkowski, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od otrzymania.
3. Zgłaszając udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się
postanowieniom Regulaminu Konkursu i akceptuje jego treść.
4. Poszczególne postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie.
5. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się
postanowieniom Regulaminu Konkursu i akceptuje jego treść.
6. Poszczególne postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie.
7.Dane osobowe uczestników Konkursu będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.
1000).
8. Administratorem danych osobowych jest:
Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z
inspektorem ochrony danych, tel. 56 62 18 243 lub na adres poczty elektronicznej:
iod@kujawsko-pomorskie.pl.
10. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Administratora następujących danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu Uczestnicy
konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest
dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie.
11. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych
osobowych (imię i nazwisko, miejscowość, wiek) oraz umieszczenie tej informacji w
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materiałach promujących Województwo Kujawsko-Pomorskiego, jak również na stronach
internetowych, portalach społecznościowych oraz mediach.
12. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców, po wyrażeniu przez nich zgody podczas
rejestracji, będą przetwarzane i używane w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu
oraz w celach promocyjnych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
13. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację wizerunku.
14. Zdjęcia z konkursu, w tym wizerunek Uczestników mogą zostać przekazane lokalnym
mediom.
15. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na
podstawie art. 6 ust. 1. Lit. A 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 rozporządzenia o ochronie danych) jedynie
w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych
związanych z realizacją konkursu.
16. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych oraz do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
17. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
18. Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

ZGODA
uczestnika konkursu na rodzinne relacje z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
i dnia Św. Marcina
na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych:
Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Moje dane osobowe, podane dobrowolnie i świadomie, zostaną, w ograniczonym i
uzgodnionym ze mną zakresie, wykorzystane do celów niekomercyjnych związanych z
promocją Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Oświadczam, że udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że
zostałem(am) poinformowany(a) o regulacjach prawnych dotyczących przetwarzania podanych
danych osobowych.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.

........................

(miejscowość, data)

(podpis osoby udostępniającej dane)

ZGODA
uczestnika konkursu na rodzinne relacje z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
i dnia Św. Marcina
na publikację wizerunku udzielana przez osobę, której wizerunku to dotyczy
Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie
mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w
postaci fotografii i dokumentacji filmowe) przez Województwo Kujawsko-Pomorskie –
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2,
na potrzeby konkursu na rodzinne relacje z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
i dnia Św. Marcina. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo,
czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także
zestawiony z wizerunkiem innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym
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komentarzem, natomiast nagrania filmowe z moim udziałem mogą być cięte,
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby
konkursu oraz w celach informacyjnych.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.

........................

(miejscowość, data)

(podpis osoby udostępniającej dane)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez opiekuna prawnego
udzielana na potrzeby udziału w konkursie na rodzinne relacje z obchodów Narodowego
Święta Niepodległości i dnia Św. Marcina
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
..............................................................................
(imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą)

Administratorem danych jest:
Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dane osobowe podane, dobrowolnie i świadomie zostaną, w ograniczonym i
uzgodnionym ze mną zakresie, wykorzystane do celów niekomercyjnych związanych z
promocją Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Oświadczam, że udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że
zostałem(am) poinformowany(a) o regulacjach prawnych dotyczących przetwarzania danych
osobowych.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.

........................

(miejscowość, data)

(podpis osoby udostępniającej dane)

ZGODA
na publikację wizerunku udzielana przez opiekuna prawnego
udzielana na potrzeby udziału w konkursie na rodzinne relacje z obchodów Narodowego
Święta Niepodległości i dnia Św. Marcina
Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie
wizerunku
..............................................................................
(imię i nazwisko osoby, której wizerunku to dotyczy)

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i
dokumentacji filmowe) przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, na potrzeby konkursu
na

rodzinne

relacje

z

obchodów

Narodowego
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Święta

Niepodległości

i dnia Św. Marcina. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo,

czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu wizerunek ………………………………………….
(imię i nazwisko osoby, której zgoda dotyczy) może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z
wizerunkiem innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem,
natomiast nagrania filmowe z udziałem …………………………………………. (imię i nazwisko
osoby, której zgoda dotyczy) mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do
innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.

........................

(miejscowość, data)

(podpis osoby udostępniającej dane)
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE
Uczestnika konkursu na rodzinne relacje z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
i dnia Św. Marcina

Uczestnik oświadcza, że zgłaszany utwór nie narusza praw osób trzecich oraz, że
rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony
wizerunku przedstawionych osób.
W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw do zdjęć/prac, autor zobowiązuje się do zwolnienia
Organizatora z obowiązku ich zaspokojenia oraz zobowiązuje się do ich pełnego pokrycia.
Jeżeli osoba trzecia będzie dochodziła swoich roszczeń na drodze sądowej – uczestnik
zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie pozwanego i podjęcia wszelkich
działań niezbędnych do zwolnienia Organizatora z udziału w sprawie.

……………..…………………………………………………….
data i podpis osoby składającej pracę
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