REGULAMIN KONKURSU „WIDOKOWA IWKOWA W OBIEKTYWIE”
„Organizatorem Konkursu - o nazwie „WIDOKOWA IWKOWA W OBIEKTYWIE”, jest
Urząd Gminy w Iwkowej (32-861 Iwkowa 468).
I. DEFINICJE
1. Konkurs – konkurs „WIDOKOWA IWKOWA W OBIEKTYWIE”, organizowany
na portalu społecznościowym Facebook.
2. Organizator – Urząd Gminy w Iwkowej (32-861 Iwkowa 468).
3. Komisja Konkursowa – trzy osoby powołane przez Organizatora.
4. Uczestnik Konkursu - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Celami Konkursu są:
a) promocja Gminy Iwkowa i jej atrakcji w tym wieży widokowej.
b) popularyzacja sztuki fotograficznej jako jednej z form artystycznego wyrazu.
c) rozwijanie wrażliwości artystycznej.
2. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy zgłosili się do Konkursu.
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagrody czuwa Komisja
Konkursowa, w skład której wchodzą trzy osoby powołane przez Organizatora.
4. Konkurs składa się z dwóch edycji:
a) wiosenno – letniej
b) jesienno - zimowej
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach:
a) edycja wiosenno - letnia rozpoczyna się w dniu 21 marca 2019 roku o godzinie 12:00
i kończy w dniu 31 sierpnia 2019 roku o godzinie 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi
najpóźniej do 10 września 2019 roku.
b) edycja jesienno - zimowa rozpoczyna się w dniu 23 września 2019 roku o godzinie 12:00
i kończy w dniu 20 marca 2020 roku o godzinie 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi
najpóźniej do 10 kwietnia 2020 roku.
6. Uczestnik ma prawo wziąć udział we wszystkich edycjach konkursu.
7. Zadaniem Uczestnika jest zamieszczenie komentarza/komentarzy pod postem
konkursowym
na
profilu
Gminy
Iwkowa
w
serwisie
Facebook
(https://www.facebook.com/Gmina-Iwkowa-146110962149772/),zawierającego maksymalnie
trzy zdjęcia przedstawiające wieżę widokową w Iwkowej wykonane w określonych
porach roku zgodnie z edycją konkursu (m. in. zdjęcia wieży, zdjęcia wykonane z wieży,
panoramy itp.).
8. Adres serwisu na, którym organizowany jest konkurs to www.facebook.pl.
9. W każdej edycji Konkursu [wiosenno-letniej oraz jesienno-zimowej] zostanie wyłoniony
jeden zwycięzca, który otrzyma nagrodę finansową w wysokości 1000 zł brutto.
10. O zwycięstwie w poszczególnych edycjach Konkursu decyduje Komisja Konkursowa,
powołana przez Organizatora.
11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne
osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu.
12. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego
Facebook.

13. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 165 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww.
ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).
14. Udział w konkursie jest potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i akceptacją jego
zapisów oraz oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad.
III. ZADANIE KONKURSOWE
1. W celu przystąpienia do Konkursu należy stworzyć pracę konkursową w postaci
komentarza pod postem konkursowym na profilu Gminy Iwkowa na Facebooku
(https://www.facebook.com/Gmina-Iwkowa-146110962149772/). Praca konkursowa powinna
zawierać zdjęcie przestawiające wieżę widokową w Iwkowej w jednej z czterech scenerii
[wiosenna, letnia, jesienna, zimowa] zgodnie z edycją Konkursu wraz
z tytułem (m. in. zdjęcia wieży, zdjęcia wykonane z wieży, panoramy itp.).
2. Każdy Uczestnik w ramach edycji może dodać maksymalnie 3 zdjęcia (prace konkursowe).
3. Zwycięzcę każdej edycji konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. Autorzy prac
konkursowych, wybrani przez Komisję Konkursową zostaną nagrodzeni.
4. Kryteriami oceny pracy konkursowej będą kreatywność i atrakcyjność zdjęcia/zdjęć.
5. Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem pracy konkursowej oraz, że nie narusza ona
autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, zaś
osoby, których wizerunki upubliczniono w zgłoszonych pracach, wyraziły na to stosowną
zgodę. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Organizatorowi Konkursu
z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do prac lub ich części, w tym prawa
własności, praw autorskich lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Uczestnik Konkursu
przejmuje odpowiedzialność wobec tejże osoby trzeciej.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji są zabronione. Tym
samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z uczestników dopuści się takich praktyk,
Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika Konkursu treści o charakterze bezprawnym,
treści niestosownych oraz sprzecznych z regulaminem korzystania z Wieży Widokowej
w Iwkowej.
8. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika Konkursu treści zawierających wirusy lub
treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. Urząd
Gminy w Iwkowej nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań uczestników
Konkursu, sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
9. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że nieodpłatnie zezwala na
korzystanie przez Organizatora z nadesłanych prac konkursowych na następujących polach
eksploatacji:
korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora pracy konkursowej w ramach
prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie w Internecie
(strona www.iwkowa.pl oraz profil na Facebooku)
w materiałach informacyjno - promocyjnych w szczególności ulotkach, folderach,
mapach Organizatora,
wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych.
Powyższa zgoda nie jest równoznaczna ze zbyciem praw autorskich, ani praw osób trzecich.

10. Warunkiem otrzymania nagrody przez laureata konkursu jest przekazanie Organizatorowi
w dowolnej formie zdjęcia konkursowego z zachowaniem minimalnego rozmiaru i formatu
(rozmiar 8 Mpx, format jpg).
IV. NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę finansową dla zwycięzcy każdej edycji
w wysokości 1000 zł (brutto).
2. O zwycięstwie Uczestnik zostanie poinformowany w komentarzu pod swoją pracą
konkursową, zamieszczoną w serwisie Facebook. Wówczas zobowiązany jest on
skontaktować się z Organizatorem Konkursu poprzez wiadomość prywatną na Facebooku,
celem omówienia szczegółów odebrania nagrody w tym formy, terminu i miejsca jej
odebrania.
3. Wręczenie nagród planowane jest podczas następujących wydarzeń:
a) edycja wiosenno – letnia - Święto Suszonej Śliwki w Kątach,
b) edycja jesienno - zimowa – Powitanie Lata w Iwkowej,
4. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę podczas wydarzenia promocyjnego,
Organizator oraz zwycięzca ustalają inną formę jej przekazania.
V. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1. Gra kwalifikuje się do konkursów z dziedziny kultury zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. rozdział 3, art. 21, pkt. 68.
VI. REKLAMACJE
1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację, dotyczącą przebiegu Konkursu i przyznania
nagrody.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych
naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowu za pomocą poczty elektronicznej
na adres: gmina@iwkowa.pl i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem
„Konkurs pt. WIDOKOWA IWKOWA W OBIEKTYWIE”.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz nazwę użytkownia na portalu Facebook
Uczestnika, opis przyczyny reklamacji i treść żądania.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, a Uczestnik składający reklamację
zostanie poinformowany o sposobie załatwienia sprawy pisemnie listem poleconym
wysłanym na adres Uczestnika lub w drodze korespondencji elektronicznej na adres z którego
reklamacja wpłynęła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi.
5. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do uczestnictwa w Konkursie, w tym uzyskania nagrody.
2. Po wskazaniu Zwycięzcy konkursu Organizator pozyska zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych tj. imienia i nazwiska oraz danych adresowych niezbędnych

do dostarczenia nagrody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie wyrażona
elektronicznie przy pomocy serwisu www.facebook.pl. Dane osobowe zwycięzców Konkursu
będą przechowywane przez organizatora tylko przez okres niezbędny do wydania nagród.
3. Uczestnik może przystąpić do Konkursu anonimowo, autoryzacja zgłoszenia odbędzie
się wówczas na podstawie aktywnego konta na Facebooku. Jednak w przypadku podjęcia
niedozwolonych działań, tj. niezgodnych z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami
prawa, Urząd Gminy w Iwkowej ma prawo do przetwarzania danych Uczestnika w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Urząd Gminy w Iwkowej powiadomi
użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz
o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
4. Administratorem danych osobowych zwycięzcy konkursu jest Wójt Gminy Iwkowa, adres
do korespondencji: Urząd Gminy w Iwkowej, 32-861 Iwkowa 468.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych zwycięzca konkursu może się skontaktować za pomocą
poczty elektronicznej na adres: rodo@iwkowa.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy
w Iwkowej, 32-861 Iwkowa 468.
6. Administrator będzie przetwarzać dane zwycięzcy konkursu w celu realizacji działania
promocyjnego Gminy Iwkowa pod postacią konkursu „WIDOKOWA IWKOWA
W OBIEKTYWIE”.
7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do uzyskania przez
Zwycięzcę nagrody.
8. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania przez
Zwycięzcę nagrody.
9. Po zakończeniu Konkursu dane Zwycięzcy Konkursu zostaną usunięte.
10. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich:
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
11. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
12. Dane osobowe uczestników konkursu mogą zostać ujawnione innym podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13. Dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również profilowane.
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie
przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia
Konkursu oraz publikacji wyników Konkursu.
3. W celu pomyślnego dodania zgłoszenia do Konkursu, wymagane jest po stronie Uczestnika
dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z przeglądarki internetowej IE 11.0 i wyżej, Firefox
33.0 i wyżej, Chrome 39.0 i wyżej, bądź Opera 26 i wyżej.
4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane
przez Organizatora, mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Iwkowa, dnia 20 marzec 2019 r.

