
Regulamin konkursu z okazji „Tygodnia Pszczoły” 

 

§ 1. 1. Organizatorem konkursu z okazji „Tygodnia Pszczoły”, zwanego dalej” „konkursem” jest Gmina 

Miasto Złotów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Złotowa. 

2. Celem konkursu jest mobilizacja mieszkańców do świadomego podejmowania działań 

przyczyniających się do zwiększania ilości miejsc przyjaznych pszczołom oraz wzrostu świadomości 

na temat roli tych owadów w codziennym życiu. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 2. Do konkursu może przystąpić każdy mieszkaniec miasta Złotowa. Możliwy jest udział grup takich 

osób (np. klasa szkolna – w takim przypadku konieczne jest poinformowanie w zgłoszeniu o osobie 

uprawnionej do reprezentacji grupy). W przypadku osób niepełnoletnich do udziału w konkursie 

konieczna jest pisemna zgoda opiekuna prawnego. 

2. Z udziału w konkursie wyłączone są osoby, które brały udział w przygotowaniu konkursu. 

 

§ 3. 1. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu w formie zdjęć podejmowanych przez 

mieszkańców Złotowa działań związanych z tworzeniem miejsc przyjaznych pszczołom. Zadanie 

konkursowe należy przesłać na adres mailowy: promocja@zlotow.pl, podając w temacie wiadomości: 

zgłoszenie konkursowe - „Tydzień Pszczoły 2021”. 

2. Za datę złożenia zgłoszenia uczestnictwa w konkursie przyjmuje się datę doręczenia maila. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia plików załączonych do maila ze zgłoszeniem 

uczestnictwa w konkursie, powstałych podczas doręczania, oraz za prawidłowość i terminowość 

doręczenia drogą elektroniczną. 

3. Zgłoszenie konkursowe należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do Regulaminu. 

Wypełnione zgłoszenie należy wypełnić, podpisać, a następnie zeskanować i przesłać skan wraz ze 

zdjęciem, w formie, w sposób i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno autorskie zdjęcie. 

5. Do zgłoszenia konkursowego (mail) należy dołączyć: 

1) zdjęcie zapisane w pliku w ogólnodostępnym formacie jpg – zgodnie z wytycznymi zawartymi w ust. 

8; 

2) oświadczenie zawarte w zgłoszeniu stanowiącym załącznik do Regulaminu zawierające 

w szczególności: 

a) wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie, 

b) oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego postanowień, 

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu, 

d) wyrażenie zgody na publikację zgłoszonych zdjęć; 
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e) wyrażenie zgody na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych zdjęć na polach 

eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

7. Zgłoszenia, do których nie został załączony prawidłowo wypełniony lub niekompletny formularz 

zgłoszeniowy, lub złożonych po terminie, nie będą rozpatrywane. 

8. Zdjęcie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1: 

1) powinno ukazywać podejmowane przez mieszkańców Złotowa działania związane z tworzeniem 

miejsc przyjaznych pszczołom, 

2) powinno być wykonane na terenie miasta Złotowa, 

3) na zdjęciu nie mogą znaleźć się żadne osoby, które można zidentyfikować. 

9. Uczestnik musi być autorem nadesłanego zdjęcia oraz właścicielem praw autorskich do zgłaszanego 

zdjęcia. 

10. Nie dopuszcza się nakładania na zdjęcie filtrów powodujących zniekształcenie obrazu. 

11. Nie dopuszcza się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu zdjęć pochodzących z różnych 

plików. 

 

§ 4. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 26 lipca 2021 r., a termin nadsyłania zgłoszeń wraz z zadaniem 

wyznacza się do dnia 1 sierpnia 2021 r. do godziny 22:00. Po tym terminie w dniu 2 sierpnia br. od godz. 

8:00 wszystkie zgłoszenia zgodne z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie zostaną poddane 

głosowaniu internautów na Facebooku Miasta Złotów do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godziny 10:00. 

 

§ 5. Zadania zostaną ocenione przez Ilość „lajków” (polubień) na Facebooku Miasta. Wygrywają 3 

zdjęcia z największą ilością polubień. W przypadku, gdy zdjęcia otrzymały identyczną liczbę polubień 

o wygranej rozstrzyga wcześniejszy moment zgłoszenia zdjęcia do konkursu. 

 

§ 6. 1. Zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe w postaci power banków. Wyniki konkursu zostaną 

podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta oraz Facebooku miasta do dnia 7 

sierpnia 2021 r. Nagrody zostaną wręczone laureatom w ramach obchodów Tygodnia Pszczoły w dniu 

8 sierpnia 2021 roku w Zagrodzie Krajeńskiej. 

2. W sytuacji braku możliwości kontaktu z uczestnikiem lub gdy uczestnik w terminie 10 dni od 

ogłoszenia wyników konkursu nie przekaże danych niezbędnych do wypłacenia nagrody przez 

Organizatora lub zrzeknie się przyjęcia nagrody, nagroda nie zostanie przekazana. 

 

§ 7. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu oraz do odstąpienia od konkursu, 

gdy: 

1) wpłyną mniej niż 3 zgłoszenia konkursowe, 

2) gdy żadne ze zgłoszonych do konkursu zdjęć nie spełni warunków niniejszego Regulaminu. 

 



§ 8. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), 

informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 

1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40. 

2) przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, 

al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40. 

3) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Marcin Misztal, e-mail: bhp@onet.pl. 

4) przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do 

wzięcia udziału w konkursie z okazji „Tygodnia Pszczoły”. 

5) dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania przez Miasto Złotów działań proekologicznych 

poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

6) uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7) uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8) podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne i warunkuje realizację celów 

– uczestnictwo w konkursie. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w 

konkursie. 

9) dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług dotyczących 

serwisu i wsparcia usług informatycznych, utylizacji dokumentacji archiwalnej, przekazywania 

przesyłek pocztowych. 

 

§ 9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku do promocji działań 

proekologicznych przez Miasto Złotów. 

 

§ 10. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie  

materiałów (zdjęć) przedłożonych Organizatorowi w ramach konkursu na wszystkich znanych w dniu 

ogłoszenia konkursu polach eksploatacji), w tym w szczególności: 
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, na 

jakichkolwiek nośnikach; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii i jej opracowań, 

w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów, 

wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem. 

 

§ 12. 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację 

załączonego do zgłoszenia zdjęcia we wszelkiego rodzaju w mediach i materiałach promocyjnych. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku 

uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu oraz na stronach 

internetowych i w materiałach multimedialnych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w regulaminie 

5. Komisja konkursowa może zdecydować o zmianie sposobu rozstrzygnięcia konkursu. 

6. Koszty przygotowania do udziału w konkursie ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. 

7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Organizatora – www.zlotow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


