
REGULAMIN KONKURSU „Foto konkurs Mikołajkowy” 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „ Foto konkurs mikołajkowy”. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania konkursu, zasady 

ogłaszania wyników konkursu, sposób informowania o konkursie i jego warunkach. 

3. Organizatorem konkursu jest Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 28,                                       

58-350 Mieroszów. 

4. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook. 

§2 

ZASADY I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu oryginalnego, zabawnego, najlepiej oddającego 

mikołajkowy nastrój zdjęcia (max. 3 zdjęć) na adres e-mail mck@mck.pl lub za 

pośrednictwem aplikacji messenger na nasz profil facebookowy MCK Mieroszów. 

2. Zdjęcia można przesyłać do 03.12.2020 r. 

3. Ogłoszenie konkursu nastąpi 07.12.2020 o godz. 12.00. 

4. Udział w konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko i wyłącznie 

w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika na rzecz 

Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie.   

 

§3 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. W konkursie mogą uczestniczyć:  

- dzieci do lat 12, 

-  młodzież do lat 17,  
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- dorośli. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu                           

w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 

3. Autorzy najtrafniejszych i najciekawszych zdjęć zostaną nagrodzeni w swoich kategoriach 

wiekowych (I, II, III miejsce). 

4. Prace zostaną opublikowane na profilu facebook-owym MCK Mieroszów, a także na stronie 

mck.pl. 

5. Każdy Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie do 3 zdjęć, z zastrzeżeniem, że nie otrzyma 

więcej niż jedną nagrodę. 

6. Organizator ma prawo do usunięcia ze zgłoszeń wulgarnych i zawierających obraźliwe treści bez 

poinformowania o tym Uczestnika.  

7. Uczestnik, przystępując do konkursu, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tekst 

jednolity: Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926). 

8. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora 

w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek 

wykorzystania przez Organizatora zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

9. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika konkursu, Organizator jest 

upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika konkursu. Dane te mogą być 

wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilno-karnej z tytułu 

naruszenia ich praw autorskich. 

 

§4 

PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY 

W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w konkursie, Organizator może 

kontaktować się z nim przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej w serwisie Facebook. 



 

§5   

KRYTERIA OCENY PRAC 

1. Zdjęcia oceniać będzie powołana przez Organizatora komisja konkursowa. 

2. Zdjęcia będą oceniane według następujących kryteriów: 

 zgodność z tematyką, 

 pomysłowość i oryginalność wykonania, 

 ogólne wrażenie artystyczne. 

 

§6 

DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia Laureata i przyznania, wydania i odbioru nagrody. 

2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest 

Organizator. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska lub Nazwy Użytkownika w serwisie Facebook Uczestnika - 

jako Laureata Konkursu. 

4.  Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu. 

2. Wszelkie spory rozstrzyga Organizator.                        

 


