Regulamin Konkursu
„Balkon, taras, budynek w patriotycznej oprawie”

I. Organizator
1. Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Łęczycy oraz Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Łęczycy.
2. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.
II. Temat konkursu
Przedmiotem konkursu jest dekoracja patriotyczno-niepodległościowa z okazji Święta
Niepodległości - 11 listopada.
III. Cel konkursu
Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców Łęczycy w roku
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez formy przekazu artystycznego.
Elementem tego działania jest zachęcenie do udekorowania flagami, kompozycjami
kwiatowymi i innymi elementami nawiązującymi kolorystycznie do barw narodowych oraz
Święta Niepodległości swoich balkonów, tarasów oraz elewacji budynków. Konkurs ma
również na celu kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej.
IV. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest skierowany do każdego pełnoletniego mieszkańca Łęczycy, który udekoruje
swój balkon, taras lub elewację budynku na 11 listopada 2018 r. kompozycjami w barwach
narodowo-patriotycznych Rzeczypospolitej Polskiej nawiązujących do Święta Niepodległości
oraz do 13 listopada 2018 r. dostarczy zdjęcia dekoracji.
2. Zdjęcia w ilości od 2 do 4 w formacie JPG wraz z Kartą głoszenia do konkursu oraz zgodą na
przetwarzanie i publikację danych osobowych autora wg załącznika nr 1, można dostarczać:
- drogą mailową na adres biblioteka@bibliotekaleczyca.pl.
- osobiście na nośniku zewnętrznym do siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 11A.
3. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział
w konkursie.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem licencji na
wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych konkursu oraz miasta Łęczyca. Uczestnik
konkursu udziela Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo
licencji na publiczne udostępnianie przesłanych zdjęć, w szczególności na potrzeby realizacji i
promocji konkursu, w tym szczególnie wprowadzenie zdjęć do sieci komputerowych,
Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką oraz przesyłanie innym
podmiotom współpracującym z Organizatorami.
V. Ocena
Jury powołane przez organizatorów, na podstawie zdjęć, dokona oceny wykonanych
dekoracji do dnia 15 listopada 2018 r.
VI. Kryteria oceny
1. Związek z tematyką konkursu –walory narodowo-patriotyczne.
2. Pomysłowość (nawiązanie do tradycji, oryginalność).
3. Estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny.

VII. Nagroda
Dla zwycięzcy przewidziano atrakcyjną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Burmistrza
Miasta Łęczyca.
VIII. Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody nastąpi do dnia 16 listopada 2018 r.
IX. Dane osobowe
1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników konkursu zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2. Organizator informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Uczestników konkursu są Organizatorzy konkursu, tj.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy, ul . M. Konopnickiej 11A, 99-100
Łęczyca.
2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z
Inspektorem ochrony danych osobowych – e-mail: p.gawron@bibliotekaleczyca.pl.
3) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji konkursu, oceny
zgłoszonych do konkursu aranżacji, wyłonienia laureatów konkursu, ogłoszenia – w tym w
środkach masowego przekazu – wyników konkursu, wydania przyznanych w konkursie
nagród;

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu jest wyrażenie
przez nich zgody na to przetwarzanie;
5) odbiorcami danych osobowych Uczestników konkursu będą strony trzecie w rozumieniu
art. 4 pkt 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz osoby będące w posiadaniu
materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu, a także internauci
odwiedzający strony internetowe
6) dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane do czasu ogłoszenia kolejnej
edycji konkursu, a dane Laureatów konkursu, którym wypłacono nagrody, do czasu upływu
ustawowych terminów przechowywania dokumentów związanych z wypłatą nagrody
wynikających z przepisów podatkowych;
7) na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu
ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9) Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, podanie tych danych nie jest
wymogiem ustawowym ani umownym, niemniej bez ich podania nie jest możliwe
uczestnictwo w konkursie.
X. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przerwania konkursu
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
przeprowadzenie konkursu spowodowane okolicznościami niezależnymi od
Organizatorów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie.
4. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
5. Kontakt: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. M. Konopnickiej 11A, 99-100
Łęczyca, Tel. 24 7210357; e-mail: biblioteka@bibliotekaleczyca.pl.

Załącznik Nr 1
Do Regulaminu

Karta zgłoszenia na konkurs
„Balkon, taras, budynek w patriotycznej oprawie”

1. Dane uczestnika konkursu:
Imię i Nazwisko (czytelnie):……….………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji:………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu, adres e-mail:………………………………………………………………………………………….

2. Do konkursu zgłaszam aranżację: BALKONU, TARASU, ELEWACJI BUDYNKU (niepotrzebne
skreślić)

Zlokalizowanego w Łęczycy:…………………………………………………………………………………………….
(wskazać dokładny adres)
3. Do niniejszego zgłoszenia załączam:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
wpisać wybrany nośnik przedstawienia zdjęć i ich ilość (2-4 szt.)

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/-a Uczestnik konkursu, oświadczam, że:
1) Zamieszkuję w lokalu położonym w Łęczycy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać dokładny adres)
do którego należy zgłoszony przeze mnie do Konkursu BALKON, TARAS, ELEWACJA
BUDYNKU (niepotrzebne skreślić)

2) Jestem właścicielem praw autorskich do zgłoszonych do konkurs aranżacji oraz zdjęć oraz
że prace te nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a także że w przypadku wystąpienia
osoby trzeciej przeciwko Organizatorom Konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej
praw autorskich do pracy lub jej części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i
majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przejmuję odpowiedzialność na siebie,
zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatorów Konkursu;
3) Nie jestem pracownikiem Organizatorów, ani osobą która brała udział w przygotowaniu
Konkursu;
4) Udzielam zgody na nieodpłatną publiczną prezentację przekazanych na Konkurs zdjęć w
telewizji, Internecie i innych mediach lub materiałach – wyłącznie w celu promocji Konkursu
bądź w celach informacyjnych również po zakończeniu Konkursu,
5) Zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu pod nazwą „Balkon,
taras, budynek w patriotycznej oprawie”, w szczególności z zawartymi w nim informacjami o
przetwarzaniu moich danych osobowych.
6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu moich danych
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, o którym mowa
powyżej, w tym na opublikowanie mojego wizerunku, imienia i nazwiska oraz nadesłanych
zdjęć, wraz z podaniem informacji o lokalizacji zgłoszonego balkonu/ tarasu/budynku w
środkach masowego przekazu.
7) Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku w materiałach informacyjnych
dotyczących konkursu oraz na stronach internetowych i w materiałach multimedialnych.

..………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu

Załącznik
Dokumentacja fotograficzna

