
REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURSU „POCZTÓWKA Z BIELAWY” 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Bielawy. 

2. Celem konkursu jest promocja Bielawy. 

3. Tematem konkursu jest wykonanie pracy przedstawiającej Bielawę, która posłuży jako projekt pocztówki  

z Bielawy.  

 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z terenu powiatu dzierżoniowskiego i obejmuje dwie kategorie 

wiekowe: 

a. uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, 

b. uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę. 

4. Praca powinna przedstawiać miejsca w Bielawie oraz być wykonana w technice z zakresu fotografii, rysunku, 

malarstwa lub grafiki. 

5. Pracę należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 30 września 2022 roku na adres mailowy Towarzystwa 

Przyjaciół Bielawy: stowarzyszenietpb@gmail.com lub fizycznie na adres siedziby Towarzystwa: ul. Wolności 

109, 58-260 Bielawa. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony i podpisany przez pełnoletniego Uczestnika 

lub opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich) formularz zgłoszenia i oświadczenie. Po otrzymaniu 

zgłoszenia Organizator prześle zwrotną wiadomość mailową (na adres podany w formularzu zgłoszenia), 

będącą potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.  

6. Praca Uczestnika powinna być wykonana samodzielnie, musi być pracą autorską. Wyklucza się prace tworzone 

wspólnie (współautorstwo). 

7. Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik  

a) wyraża nieograniczoną czasowo zgodę na publikację nadesłanej pracy w mediach oraz do wydania jej w 

formie pocztówki, którą będzie dysponować Towarzystwo Przyjaciół Bielawy jako wydawca, a także do 

zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń z tytułu zbycia lub sprzedaży pocztówek.  

b) oświadcza, iż  jest autorem nadesłanej pracy oraz, że przysługują mu do niej wyłączne i nieograniczone 

prawa autorskie. 

8. Wszelkie prawa autorskie do nadesłanej pracy pozostają po stronie Uczestnika. 

9. Proporcje pracy muszą wynosić 2:3 (3:2). Fotografia lub skan pracy muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy 

bok pracy powinien mieć nie mniej niż 1800 pikseli. Zalecana rozdzielczość obrazu wynosić 300 dpi. 

10. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, Uczestnik, przesyłając fotografię, 

zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę 

na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej 

warunków oraz do nie przyznania tytułu zwycięzcy czy wyróżnień. 

 

JURY I OCENA PRAC 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

2. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Jury przy wyborze prac będzie uwzględniało następujące kryteria: zgodność pracy z tematem Konkursu, jakość 

nadesłanego zdjęcia lub skanu, ogólne wrażenie.  

4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu. 



 

WYNIKI KONKURSU i WRĘCZENIE NAGRÓD 

1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej: towarzystwo.bielawa.pl, na profilu FB pod 

nazwą „Stowarzyszenie: Towarzystwo Przyjaciół Bielawy” oraz zostaną przesłane do lokalnych mediów. 

2. Wręczenie nagród nastąpi w październiku 2022 r. na uroczystym spotkaniu w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół 

Bielawy, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.  

3. W przypadku nieobecności Uczestników podczas wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać w 

siedzibie Organizatora po wcześniejszym umówieniu się.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz sposobu wręczenia nagród.  

 

NAGRODY 

1. W każdej z kategorii przyznany zostanie tytuł zwycięzcy. Jury może także przyznać wyróżnienia.  

2. Nagrodą w Konkursie będzie publikacja zwycięskiej pracy w formie pocztówki. Zwycięzca otrzyma 20 sztuk 

pocztówek. Dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych przewidziane będą również dyplomy oraz nagrody 

książkowe. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 

towarzystwo.bielawa.pl. 

2. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzega sobie prawo 

natychmiastowej dyskwalifikacji pracy w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

4. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Towarzystwo Przyjaciół Bielawy. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Pocztówka z 

Bielawy”. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. 

3. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie imienia i nazwiska, wizerunku w celu informowania (także w 

mediach) o wynikach Konkursu. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym warunkiem udziału w Konkursie. 

5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania 

ich usunięcia w dowolnym momencie przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia Konkursu, przy czym cofnięcie zgody 

jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. W tym celu powinni skontaktować się oni z 

Organizatorem poprzez mail: stowarzyszenietpb@gmail.com. 

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

7. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i 

przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 

obowiązujących u Administratora. 



………………………………., dnia ………..2022 r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W WAKACYJNYM KONKURSIE „POCZTÓWKA Z BIELAWY” 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………..………….... Wiek: …………….... lat 

Szkoła: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Klasa: ………………..… 

Typ szkoły: podstawowa/ponadpodstawowa*  

Adres e-mail Uczestnika: ………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

Opis pracy (miejsca w Bielawie):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OPIEKUNA PRAWNEGO KONKURSU 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………..……………………………………. w imieniu swoim/dziecka* 

………………………………….………………………………………..….. oświadczam, że jako Uczestnik/opiekun prawny Uczestnika* 

Konkursu „Pocztówka z Bielawy” zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez 

Towarzystwo Przyjaciół Bielawy dla celów zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu. 

Ponadto oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się z treścią regulaminu i wyrażam zgodę na jego postanowienia; 

2. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej administratora danych; 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w formie zdjęcia i 

materiałów audiowizualnych przez administratora danych. 

 

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

czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego lub pełnoletniego Uczestnika 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 


