
 
 

Projekt Turystyka pobudza region współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu 
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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„SPOTKAJMY SIĘ W NOWEJ RUDZIE” 

 

I. Organizatorzy  

1. Organizatorem konkursu jest: Gmina Miejska Nowa Ruda zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Konkurs będzie składał się z 3 edycji konkursu.  

Edycje konkursów będą ogłaszane przez Organizatora na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie oraz na Facebooku – profil Wydziału 

Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.  

 

II. Temat  

1. Temat konkursu brzmi: 

„Spotkajmy się w Nowej Rudzie”: zdjęcie wykonane z napisem 

wielkoformatowym „I love Nowa Ruda”  

2. Przedmiotem konkursu jest: 

Wykonanie sobie zdjęcia z napisem wielkoformatowym „I love Nowa Ruda” 

oraz przesłanie go w wiadomości prywatnej na Facebooku do Wydziału 

Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.  

 

III. Uczestnicy  

1. Konkurs przeznaczony jest dla turystów oraz mieszkańców polsko-czeskiego 

pogranicza. W przypadku osób niepełnoletnich wraz ze zdjęciem konkursowym 

należy przesłać zdjęcie wypełnionego Załącznika nr 1 do Regulaminu: 

Formularz zgłoszenia przystąpienia do konkursu.  

2. Uczestnicy zgłaszają swoją chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez 

przesłanie zdjęcia konkursowego, a w przypadku osób niepełnoletnich zdjęcia 

konkursowego wraz ze zdjęciem wypełnionego Załącznika nr 1 do Regulaminu.  
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IV. Warunki uczestnictwa  

1. Każdy Uczestnik może przystąpić do każdej edycji konkursu.   

2. Przez Uczestnictwo w konkursie rozumie się: 

- dostarczenie zdjęcia konkursowego w wiadomości prywatnej na profil 

Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie 

- dostarczenie uzupełnionego formularza zgłoszenia przystąpienia do konkursu 

(załącznik nr 1 w przypadku Uczestników niepełnoletnich). 

 

V. Termin i warunki dostarczania prac  

1. Termin dostarczania zdjęcia konkursowego podawany będzie każdorazowo przy          

ogłaszaniu poszczególnych edycji konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu dostarczania zadań, o czym 

powiadomi na stronie internetowej oraz na Facebooku.  

3. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą oceniane.  

4. Opiekun prawny składający podpis na Formularzu zgłoszenia przystąpienie do 

konkursu: 

- wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych Uczestnika oraz 

wykorzystanie zdjęcia konkursowego w celach promocyjnych. 

5. W Formularzu zgłoszenia opiekun zobowiązany jest zamieścić: 

- dane kontaktowe: telefon Rodzica lub opiekuna prawego.  

 

VI. Ocena zadań konkursowych 

1. Procedura prac Komisji jest niejawna, a decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie.  

2. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Organizatora oraz na Facebooku.  
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VII. Nagrody  

1. Spośród Uczestników zostanie wyłonionych trzech laureatów każdej edycji: zdobywca 

pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, którzy otrzymają nagrody. 

2. Nagrodzeni Uczestnicy (w przypadku osób niepełnoletnich i ich opiekunowie) zostaną 

powiadomieni o tym fakcie drogą telefoniczną.  

3. Wyłonione i nagrodzone zdjęcia konkursowe zostaną opublikowane na stronach 

internetowych Organizatora/Facebook/prasa. 

4. Nagrodzone osoby nie mogą ponownie startować w kolejnych edycjach.  

 

VIII. Ekspozycja prac 

1. Publikowane zdjęcia będą opisywane imieniem i nazwiskiem Autora.  

 

IX. Uwagi końcowe  

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika (w przypadku osoby 

niepełnoletniej Uczestnika i jego Rodzica) przez Organizatora w celach związanych z 

przeprowadzeniem konkursu, a także na opublikowanie imienia i nazwiska na stronach 

internetowych Organizatora.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia 

udział w Konkursie. Każdy Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz ich poprawienia.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.  

4. Klauzula informacyjna dot. danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda z siedzibą                       

ul. Rynek 1  57-400 Nowa Ruda ,  tel. 74/872-03-15; 

2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@um.nowaruda.pl 
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3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie: 

- Art. 6 ust. 1 lit.  a , ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;    

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione z mocy prawa; 

5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6)  W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo do: 

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane 

osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie 

chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, 

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z 

zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie 

do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, 

e) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym 

momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej 

podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres 

Administratora  zgodnie z  art. 17 RODO 

 

7) W oparciu o zebrane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania; 

 

8)  Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy 

Rozporządzenia 

 

9)  Pana/Pani dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania 

wszystkich obowiązków wynikających z przepisów oraz ewentualnych Państwa zgód, w tym tych 

określonych w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Projekt Turystyka pobudza region współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu 

państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis  

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia przystąpienia do konkursu 

 

Imię i nazwisko Uczestnika …………………………………………. 

 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego  

 

…………………………………………………… 

Nr telefonu ……………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki …………………………………… 

w konkursie i oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami udziału w Konkursie i 

akceptuję Regulamin Konkursu.  

 

……………………….., dnia ………………………….. 

(Miejscowość, data) 

 

………………………………………… 

Czytelny podpis osoby zgłaszającej 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego syna/mojej 

córki, w związku z przystąpieniem do uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Spotkajmy 

się w Nowej Rudzie”.  

 

……………………….., dnia ………………………….  

(Miejscowość, data) 

 

……………………………………. 

Podpis 


