
Konkurs Fotograficzny z okazji 50. Dnia Ziemi

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego organizowanego z okazji 50. Dnia Ziemi (dalej 
Konkurs) jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie/Radio Andrychów i Nowiny 
Andrychowskie (zwana dalej Organizatorem).
2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem 
oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami 
Kodeksu cywilnego. Konkurs jest realizowany w celu promowania ochrony środowiska.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 
listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym.
4. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik serwisu Facebook odwiedzający fanpage 
Radia Andrychów i Nowin Andrychowskich znajdujący się pod adresem: 
https://www.facebook.com/nowiny.andrychowskie (zwany dalej Fanpage).
5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych (Uczestnik Konkursu).
6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedozwolone jest dokonywanie Zgłoszeń 
Konkursowych w imieniu innych osób. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie dobrowolne.
7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przestrzegać regulaminu serwisu Facebook
8. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego w sposób 
określony w §2 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poście Konkursowym 
(Zgłoszenie Konkursowe).
9. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz 
akceptacją Regulaminu.
10. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie 
Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
11. Konkurs trwa od 22 do 29 kwietnia 2020 r. od chwili publikacji na Fanpage’u informacji o 
Konkursie (Post Konkursowy). Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 30 kwietnia ok. godz. 9.30 na
antenie Radia Andrychów i na profilu FB.
12. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, sponsorowany, administrowany, wspierany, 
powiązany ani stowarzyszony z serwisem Facebook lub podmiotami będącymi właścicielami tego 
serwisu.
13. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator zastrzega sobie 
prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod 
warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników Konkursu do
chwili dokonania zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w 
Poście Konkursowym.
 

§2. Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dodanie pod Postem Konkursowym komentarza 
zawierającego zdjęcie przedstawiające wiosenną przyrodę. Dodanie komentarza, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim, stanowić będzie Zgłoszenie Konkursowe w rozumieniu niniejszego 

https://www.facebook.com/nowiny.andrychowskie/


Regulaminu, a treść tego komentarza zwana będzie w dalszej części Regulaminu „Pracą 
Konkursową”. 
2. Po upływie Czasu Trwania Konkursu, komisja konkursowa, złożona z wybranych przez 
Organizatora członków, dokona oceny Prac Konkursowych wybierając spośród nich 20 
najciekawszych, najbardziej zgodnych z tematyką Konkursu Prac Konkursowych. Uczestnicy 
Konkursu, którzy zgłosili do Konkursu na Facebooku wybrane przez komisje Prace Konkursowe, 
będą zwani dalej „Laureatami” .
3. Uczestnik Konkursu może zamieścić dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, ale może zostać 
Laureatem maksymalnie jeden raz, co oznacza, że przy przyznawaniu nagród będzie brana pod 
uwagę tylko najwyżej oceniona Praca Konkursowa danego Uczestnika Konkursu.
4. Komentarze umieszczone pod innymi postami Organizatora oraz komentarze usunięte spod Posta
Konkursowego do dnia 21 kwietnia 2020 nie będą stanowiły Zgłoszenia Konkursowego. Usunięcie 
komentarza zawierającego Pracę Konkursową spod Posta Konkursowego oznacza wycofanie 
Zgłoszenia Konkursowego.
5. Każda Praca Konkursowa będzie oceniana oddzielnie.
6. Każde Zgłoszenie Konkursowe musi mieć formę określoną w niniejszym Regulaminie.
7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie nie 
będą brane pod uwagę w Konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych w zakresie ich 
zgodności z niniejszym Regulaminem. Prace będą weryfikowane w szczególności pod kątem 
prawnym – zawierania treści obscenicznych oraz takich, które mogą być uznane za obraźliwe. 
Prace Konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa lub dobrymi 
obyczajami zostaną usunięte z Fanpage’a oraz wykluczone z Konkursu.
 

§3. Nagrody
1. Organizator przewidział nagrody dla Uczestników Konkursu, których Prace Konkursowe zostaną
wybrane przez komisje konkursową w sposób określony w § 2 pkt. Przyznane zostaną 3 nagrody 
główne i 20 zestawów upominkowych. 
2. Laureaci otrzymają nagrody/upominki m.in. w postaci EKO-przedmiotów sprzyjających ochronie
środowiska. Prace konkursowe zostaną opublikowane w majowym wydaniu miesięcznika Nowiny 
Andrychowskie. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru prac, które zostaną opublikowane w 
miesięczniku Nowiny Andrychowskie. 
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na 
inną nagrodę rzeczową.
 

§4. Ogłoszenie Laureatów oraz wydawanie nagród
1. Organizator skontaktuje się z Laureatami poprzez wiadomość prywatną wysłaną w serwisie 
Facebook.
2. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu (ze 
wskazaniem nicków Laureatów oraz nagrodzonych Prac Konkursowych) w serwisie Facebook
4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność z prawem Pracy 
Konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich 
za ewentualne szkody spowodowane zgłoszeniem Pracy Konkursowej do Konkursu;

§5. Klauzula Informacyjna



1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie ul.
Krakowska 74, 34-120 Andrychów.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się
skontaktować pisemnie /e-mail/biblioteka@andrychow.eu.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych przeprowadzeniem Konkursu.
4. Dane osobowe przetwarzane są na art. 6 lit. a ( t.j zgoda osoby, której dane dotyczą).
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu.
6. Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia Konkursu.
7. Dane nie będą profilowane.
8. Dane nie będą przekazywane innemu podmiotowi.
9. Dane nie będą przekazywane poza EOG.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
żądania do administratora: dostępu, aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych oraz
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
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