
REGULAMIN KONKURSU „EKO POCZTÓWKA Z WAKACJI”

Postanowienia ogólne

1.  Regulamin  określa  zasady  Konkursu  „EKO  POCZTÓWKA Z  WAKACJI”  (zwanego  dalej
„Konkursem”) na zdjęcie w formie pocztówki przedstawiające Powiat Szczycieński.
2. Konkurs jest organizowany przez firmę Safilin Sp. z o. o. oddział w Szczytnie oraz Starostwo
Powiatowe w Szczytnie
3. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac, spełniających kryteria Konkursu wskazane
przez Organizatora.
4. Mile widziane jest aby praca konkursowa tematyką nawiązywała do ekologii.

Warunki uczestnictwa

1.  Uczestnikiem  Konkursu  może  być  każdy  uczeń  szkoły  podstawowej  z  terenu  Powiatu
Szczycieńskiego.
2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

Zasady Konkursu

1. Konkurs trwa od 20 września do 8 października 2021 roku.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową wskazaną przez Organizatora.
3.  Komisja  Konkursowa  dokona  wyboru  spośród  wszystkich  zgłoszonych  prac,  które  spełnią
wymagania konkursowe.
4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  niedopuszczenia  do  Konkursu  pracy,  która  narusza
Regulamin.

Wytyczne dotyczące prac konkursowych

1. Praca musi mieć formę zdjęcia i przedstawiać wybrany przez Uczestnika moment wakacji.
2. Nadesłane prace Komisja Konkursowa ocenia według następujących kryteriów:
a) ciekawy, oryginalny pomysł
b) estetyka pracy
c) zastosowanie się do wskazanych w regulaminie kryteriów tematyki pracy

Zasady przesyłania prac

1. Praca konkursowa musi zostać dostarczona do dnia 8 października 2021 r.
2.  Pracę  konkursową  należy  przesłać  drogą  elektroniczną  na  adres  mailowy:
promocja@powiat.szczytno.pl , w tytule wpisując „Zgłoszenie w konkursie „EKO POCZTÓWKA
Z WAKACJI”.
3. W treści maila Uczestnik Konkursu musi wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu
kontaktowego.
4.  Prace  nadesłane  po  terminie  określonym  w  pkt.  1  nie  podlegają  ocenie  przez  Komisję
Konkursową.



5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 
6. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku
osób  trzecich,  uczestnik  konkursu  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  karną  i  finansową  za
popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony.
7.  Przesłanie  pracy  konkursowej  oznacza  także  udzielenie  Organizatorowi  przez  Uczestnika
konkursu nieodpłatnej zgody na bezterminową publikację zdjęcia na stronach www.safilin.fr oraz
www.powiatszczycienski.pl, a także na profilach Organizatora w mediach społecznościowych, a w
przypadku  otrzymania  nagrody  także  na  nieodpłatną  publikację  w  materiałach  promocyjnych,
wydawnictwach i stronach internetowych Organizatora. 

Wyniki Konkursu i nagrody

1. W konkursie zostanie nagrodzony autor pracy wskazanej przez Komisję Konkursową.
2. Nagrodą w konkursie jest rower ufundowany przez Organizatora oraz zestaw gadżetów.
3. Szacowany łączny koszt nagród wynosi 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).
4.  Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  na  profilu  Organizatora  w  serwisie  społecznościowym
Facebook (www.facebook.com/safilinpolska) oraz na stronie internetowej
(www.powiatszczycienski.pl) do dnia 15 października 2021 roku.
5.  Uczestnik,  którego praca  zostanie  zwycięzcą konkursu,  otrzyma powiadomienie o wygranej
drogą telefoniczną.
6. Organizator konkursu oświadcza,  że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane
przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.

Postanowienia końcowe

1.  Wzięcie  udziału  w  Konkursie  oznacza  zgodę  na  warunki  określone  w  Regulaminie  i  jest
jednoznaczne z oświadczeniem, że praca zgłoszona przez Uczestnika Konkursu została wykonana
osobiście, bez naruszania praw autorskich osób trzecich.



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ NA WYKORZYSTANIE
WIZERUNKU

Niżej podpisany/a Pan/Pani ……………………………………………………………………
zamieszkały/a w …………………………………….. , ul. ……………………………………

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Safilin Sp. z o. o. Oddział w Szczytnie, moich danych
osobowych/danych osobowych mojego dziecka lub podopiecznego w celu i zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia konkursu pt. EKO POCZTÓWKA Z WAKACJI.

2. Zostałam/em poinformowana/y, że Administratorem danych osobowych jest Safilin Sp. z o. o.
Oddział  w  Szczytnie  …………………….  .  Dane  kontaktowe  do  inspektora  ochrony  danych:
………………………………………………..  .  Moje  dane  będą  przetwarzane  w celu  i  zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu pt.  EKO POCZTÓWKA Z WAKACJI.  Zostałam/em
poinformowana/y,  że wyrażenie  zgody jest  dobrowolne,  ale  jednocześnie  niezbędne do wzięcia
udziału  w  konkursie.  Mam  prawo  do  wycofania  zgody  w  dowolnym  momencie.  Moje  dane
osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich.  Moje  dane  osobowe  nie  będą  podlegały
automatycznemu  przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu.  Mam  prawo  dostępu  do  Moich  danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu
oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

…………………..………………………………….
(data, podpis Uczestnika / rodzica lub opiekuna)

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora konkursu mojego wizerunku / wizerunku
mojego  dziecka  lub  podopiecznego  w  szczególności  poprzez  wszelkie  drukowane  materiały
promocyjne,  relacje i spoty telewizyjne,  radiowe i  publikacje w gazetach, rozpowszechnienie w
Internecie (w tym na portalach Facebook, YouTube).

4. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr
osobistych ani innych praw.

5. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

…………………..………………………………….
(data, podpis Uczestnika / rodzica lub opiekuna)




