
Regulamin konkursu fotograficznego  

pn. „#40. Dni Bełchatowa” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pn. „#40. Dni Bełchatowa” jest Prezydent Miasta Bełchatowa 

(zwany dalej „Organizatorem”). 

2. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym profilu Centrum Informacji Turystycznej  

w Bełchatowie na społecznościowym portalu Facebook, pod adresem URL:  

https://pl-pl.facebook.com/citbelchatow/  (zwane dalej „fanpage”). 

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik 

akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.  

4. Konkurs  nie  jest  w  żaden  sposób  ani  w  żadnym  zakresie sponsorowany, popierany, 

przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym    

w  sieci   komputerowej   Internet   pod   adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: 

„Facebook”) ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez 

Facebook, Inc. 

§ 2. Idea konkursu 

Rok 2019 jest szczególny dla mieszkańców Bełchatowa, ze względu na przypadający 

Jubileusz 40. Dni Bełchatowa. To nietuzinkowe wydarzenie, które przez ten czas na stałe 

wpisało się w kulturalny krajobraz Bełchatowa. To święto miasta i jego mieszkańców. O jego 

wyjątkowości przypominają sami mieszkańcy i osoby odwiedzające Bełchatów, którzy wraz  

z rodzinami i znajomymi licznie bawią się podczas święta miasta. Jego formuła sprawia, że 

jest doskonałą okazją do spotkań z muzyką, sztuką oraz lokalnością. Dni Bełchatowa,  

od pierwszej edycji wciąż ewoluują. Na deskach bełchatowskiej sceny dotychczas 

koncertowały gwiazdy polskich oraz światowych formatów. Wraz z Dniami Bełchatowa, 

zmieniało się otoczenie sceny, panorama miasta, uczestnicy poszczególnych wydarzeń, 

gwiazdy, klimat oraz atmosfera koncertów. Chcąc podkreślić ten wyjątkowy czas, z okazji 

przypadającego jubileuszu Dni Bełchatowa, Prezydent Miasta Bełchatowa zaprasza do 

udziału w konkursie pn. „#40. Dni Bełchatowa”. Ideą konkursu jest powrócenie do 

wspomnień i podzielenie się nimi w formie zdjęć prezentujących dotychczasowe edycje Dni 

Bełchatowa. Ważnym elementem konkursu jest prezentacja na zdjęciach, co najmniej 

jednego z poniższych elementów: 

- atrakcyjności Dni Bełchatowa, 

- zabawy wyrażonej  w formie udziału gości oraz koncertujących gwiazd w dotychczasowych 

edycjach wydarzeń, 

- atmosfery i emocji towarzyszących Dniom Bełchatowa. 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora. 

2. Warunkiem wzięcia udziału przez Uczestnika w Konkursie jest: 

a. posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook, 

b. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnionych w Profilu, 

c. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacja jego postanowień, 

d. dodanie autorskiego  zdjęcia w formie komentarza pod postem konkursowym „#40. Dni 

Bełchatowa” na  funpage’u  Centrum Informacji Turystycznej, zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu. 

http://www.facebook.com/


 

3. Zgłoszone zdjęcie może być: poziome lub pionowe, kolorowe, czarno-białe lub w sepii. 

Zdjęcie musi mieć formę pliku cyfrowego w formacie JPG lub TIF. 

4. Uczestnik może przesłać jedno zdjęcie przez cały czas trwania Konkursu. 

5. Do Konkursu nie będzie dopuszczone zdjęcie, którego treść w jakikolwiek sposób narusza 

godność ludzką i jest sprzeczna z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami 

społecznymi.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń 

Uczestników, których działania są niezgodne z niniejszym Regulaminem.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

8. Czas trwania konkursu: od daty publikacji do godz. 15:00 dnia 26.06.2019r. 

9. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż do dnia 28.06.2019r. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 

aplikacji ze strony Facebooka. 

11. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: 

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, 

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i w sposób 

dobrowolny przystępuje do Konkursu (zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja 

następuje poprzez umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym następującej 

treści: „Zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu fotograficznego 

pn. „#40.Dni Bełchatowa”, 

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu 

Facebook, 

d. wyraża zgodę na publikację informacji o wzięciu udziału przez Uczestnika w Konkursie, 

e. wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej od Organizatora lub kontakt 

za pośrednictwem portalu Facebook, 

f. potwierdza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych  

i majątkowych), 

g. jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób utrwalonych na fotografii, 

h. nie narusza prywatności i dóbr osobistych innych osób. 

 

 

§ 4. Nagrody  

 

1. Nagrodami w Konkursie są upominki ufundowane przez Organizatora. 

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny 

ani jakakolwiek inna nagroda. 

 

§ 5. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

 

1. Organizator wyłoni zwycięzcę oceniając atrakcyjność zdjęć zamieszczonych przez 

Uczestników Konkursu w formie komentarza pod postem konkursowym „#40. Dni 

Bełchatowa”.  

2. O atrakcyjności zdjęć świadczyć będzie popularność zdjęcia wśród użytkowników funpage’a 

(liczba polubień uzyskanych dla zdjęcia). 

3. Autorzy czterech zdjęć, które otrzymają największą liczbę polubień do dnia 26.06.2019r. do 

godz. 15:00 zostaną nagrodzeni. 

4. Informacja o laureatach Konkursu, wraz z podaniem imienia i nazwiska, pseudonimu – jeżeli 

takiego używa, zostanie opublikowana przez Organizatora po rozstrzygnięciu Konkursu w dniu 

28.06.2019r. na profilu Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie na portalu Facebook. 



5. Laureaci Konkursu otrzymają indywidualne powiadomienie o terminie i wręczeniu nagród  

w prywatnej wiadomości z profilu Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie na portalu 

Facebook. 

6. Nagrodzony jest zobowiązany do osobistego odbioru nagrody w ciągu 14 dni od daty 

rozstrzygnięcia Konkursu. Organizator zastrzega, że nie wysyła nagród pocztą. 

7. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie indywidualnego powiadomienia o terminie  

i wręczeniu nagród otrzymanego w prywatnej wiadomości z profilu Centrum Informacji 

Turystycznej w Bełchatowie na portalu Facebook. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania 

błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim 

przypadku nagroda przepada. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji,  

w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, 

któremu przyznano nagrodę. 

10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, dany Uczestnik może zostać 

wykluczony z Konkursu. 

 

 

§ 6. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia  oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem 

poleconym na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów,  

z dopiskiem “Konkurs na facebooku pn.”40. Dni Bełchatowa” lub mailowo na adres: 

cit@um.belchatow.pl. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 30 dni. 

 

§ 7. Dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję się, 

że przetwarzając dane osobowe Uczestników Konkursu pn. „#40. Dni Bełchatowa”: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez 

Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1,97-400 Bełchatów. 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub 

/umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-

400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16. 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą 

elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@belchatow.pl, (ePUAP) 

na adres: /umbelchatow/UM lub/umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie – Urząd Miasta 

Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16. 



4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia im nagród. Przetwarzanie danych 

Uczestnika Konkursu odbywa się na podstawie zapoznania się i akceptacji Regulaminu 

Konkursu fotograficznego pn. „#40. Dni Bełchatowa” umieszczonego na fanapage’u Centrum 

Informacji Turystycznej w Bełchatowie. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych równoznaczne 

jest z brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie.  

6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

7. W związku z przetwarzaniem danych Uczestnika Konkursu, przysługuje Uczestnikowi: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 Rozporządzenia 2016/679) –  

w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 Rozporządzenia 

2016/679) -  w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), na podstawie (art. 17 

Rozporządzenia 2016/679), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie (art. 18 Rozporządzenia 

2016/679),  

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 Rozporządzenia 2016/679),   

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie (art. 21 

Rozporządzenia 2016/679). 

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

cofnięciem. 

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679. 

10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage’u Centrum Informacji Turystycznej 

w Bełchatowie. 

4. Regulamin Konkursu będzie dostępny na fanpage’u Centrum Informacji Turystycznej  

w Bełchatowie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


