
Regulamin Konkursu „Wakacyjne powidoki”  

 

Postanowienia ogólne 

 
1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym  

" Wakacyjne powidoki „  
2. Konkurs organizowany jest przez Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. 
3. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane, bez ograniczeń wiekowych. 
      

Cel konkursu 

 
1. Rozwijanie aktywności twórczej uczestników konkursu. 
2. Uwrażliwienie na widoki podczas wakacyjnych podróży. 
3. Przywołanie miłych, osobistych wspomnień z wakacji. 
 

 
Założenia organizacyjne 

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych, bez ograniczeń wiekowych. 
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu trzy, samodzielnie wykonane zdjęcia, do dnia 

określonego jako dzień nadsyłania prac konkursowych. 
3. Każde zdjęcie musi być opisane innym jednym słowem-powidokiem. 
4. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

zgłoszonej pracy. 
5. Obowiązkowymi załącznikami są: 

a. Karta zgłoszenia (wzór do wypełnienia do pobrania) 
b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

6. Pracę wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.lowicz.pl 
7. W tytule wiadomości należy wpisać: "Powidoki„ . 
8. Fotografie bez któregokolwiek załącznika oraz nie spełniające warunków technicznych nie będą 

oceniane ani nagradzane. 
9. Fotografie nadsyłane na konkurs, spełniające warunki konkursu będą na bieżąco publikowane 

na stronie www organizatora.  
10. Termin nadsyłania prac upływa 3 października 2021 roku.  

 
Wyłonienie zwycięzców i nagrody 

 
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 
2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
3. W konkursie będą przyznane cztery nagrody.  

 I miejsce - karta podarunkowe o wartości 200 złotych  

 II miejsce - karta podarunkowe o wartości 150 złotych  

 III miejsce - karta podarunkowe o wartości 100 złotych  

 Nagroda publiczności - karta podarunkowe o wartości 100 złotych  
4. Nagrodę publiczności wygrywa fotografia, która otrzyma najwięcej "lajków", "serduszek" i 

innych pozytywnych reakcji. 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród lub innego ich podziału.  

mailto:promocja@powiat.lowicz.pl


6. Ogłoszenie wyników odbędzie się w ciągu 14 dni od upływu terminu zgłaszania prac na 
stronach www organizatora 

7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o miejscu i sposobie odbioru nagrody na adres e-
mail podany w karcie zgłoszeniowej. 

 
      Klauzula Informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 
wskazujemy, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych wraz z wizerunkiem jest Centrum Kultury, 
Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, ul. Stary Rynek 17 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 
jest możliwy pod adresem mailowym: iod@eduodo.pl lub aleksandra@eduodo.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe wraz z wizerunkiem przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

4. Pani/Pana wizerunek może być przetwarzany w celu realizacji uczestnictwa w konkursie "Moja 
droga życia z Janem Pawłem II„, oraz w celach promocyjnych. Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane będą w celach kontaktowych w związku z uczestnictwem w konkursie.  

5. Odbiorcami Pani/Pana wizerunku mogą być: prasa, portale społecznościowe i instytucje 
współpracujące z Centrum Kultury, Turystyki i Promocji. Pani/Pana dane osobowe nie będą 
przekazywane innym odbiorcom.  

6. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej,  

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 4, lub do czasu cofnięcia zgody. Państwa dane w postaci wizerunku będą 
przechowywane do czasu cofnięcia zgody.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do 
cofnięcia zgody.  

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych.  

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych 
jest uniemożliwienie kontaktu z kierownikiem zespołu.  

11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku oraz danych jest dobrowolne.  

12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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