
                           REGULAMIN KONKURSU „Zdjęcie z Mikołajem” 

Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki 

uczestnictwa w Konkursie. 

 

§ 1 

Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu „Zdjęcie z Mikołajem” (dalej „Konkurs”) jest Gmina 

Miasta Tarnowa – Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów. 

 

§ 2 

Termin  Konkursu  

 

1. Konkurs „Zdjęcie z Mikołajem”  trwa od 7 grudnia do 26 grudnia 2020 r. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 20 stycznia 2021 r.  

3. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia.  

 

§ 3 

Cel Konkursu 

 

1. Celem Konkursu jest wzmacnianie poczucia tożsamości z miastem oraz promowanie 

marki Tarnów wśród mieszkańców.  

 

§ 4 

Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty jednoetapowy. 

2. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna, 

zameldowana w Tarnowie na pobyt czasowy lub stały. 

3. Do Konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia wykonane w formie cyfrowej, 

przedstawiające osobę lub grupę osób na tle pomnika/pomników udekorowanych 

Mikołajkowymi czapkami (J. Szczepanik, L. Solski, W. Łokietek, Ławka Poetów, R. 

Brandstaetter, A. Mickiewicz, kataryniarz, maszkaron przy Wielkich Schodach, 

maszkarony na Ratuszu). 

4. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 fotografie. 

5. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej 

konkurs@umt.tarnow.pl w terminie do 26 grudnia 2020 r.  

6.  Zgłoszenie drogą elektroniczną (prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy – 

załącznik nr 1 oraz skan podpisanej Klauzuli RODO- załącznik nr 2) należy wysłać na 

adres konkurs@umt.tarnow.pl w terminie do 26 grudnia 2020 r.  

7. Kompletne zgłoszenie elektroniczne powinno zawierać wykonane fotografie, 

wypełniony formularz zgłoszeniowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 

do regulaminu oraz podpisaną Klauzulę informacyjną RODO stanowiącą załącznik nr 

2. 

8. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej UMT oraz 

członkowie jury Konkursu.   

9. Zgłoszenie uznaje się za przesłane w terminie, jeżeli zostanie doręczone 

Organizatorowi drogą elektroniczną do dnia 26 grudnia 2020 r. 
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10. Zgłoszenia nieczytelne, niekompletne lub zawierające nieprawdziwe dane podlegają 

odrzuceniu, a zgłaszający nie będzie Uczestnikiem w rozumieniu regulaminu. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z 

przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych.  

12. Uczestnik akceptuje regulamin Konkursu, wysyłając formularz zgłoszeniowy 

(załącznik nr 1) wraz z podpisaną Klauzulą RODO (załącznik nr 2). 

13. Dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, adres kontaktowy, telefon), 

podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Organizatora, 

będącego jednocześnie ich administratorem, zgodnie z art. 14 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” w zakresie i celach związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się z 

Uczestnikami, wydania nagród oraz promocji Konkursu.  

 

§ 5 

Komisja Konkursowa 

 

1. Zgłoszone fotografie w ramach Konkursu „Zdjęcie z Mikołajem” oceniać będzie 

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Oceny zgłoszonych do Konkursu fotografii dokona Komisja Konkursowa, składająca 

się z trzech przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa (w tym fotografa) w terminie do 

dnia 20 stycznia 2021 r. 

3. Ocenie Komisji Konkursowej podlegają wyłącznie zgłoszenia spełniające wymagania 

określone niniejszym regulaminem oraz doręczone w terminie w nim określonym. 

4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze 

odwoławczej. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych fotografii na miejskiej 

stronie internetowej oraz na miejskich profilach w mediach społecznościowych.  

 

 

 § 6 

Zasady i kryteria oceny Prac Konkursowych 

 

        1. Wszystkie zgłoszone fotografie oceniane będą przez Komisję Konkursową w  

        oparciu o następujące kryteria: 

 

a) zgodność z regulaminem,   

b) pomysłowość, kompozycję,  

c) estetyka i harmonia z otoczeniem.  

 

2.Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia szczegółowego regulaminu Konkursu, 

na stronie internetowej www.tarnow.pl 

 

 

 

 

http://www.tarnow.pl/


 § 7 

Pula Nagród 

 

1. Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych fotografii łącznie dokona wyboru 10 

najlepszych, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. 

2. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie. 

3. Nagrody nie można odebrać w formie ekwiwalentu. 

4. Nagrodzonym uczestnikom nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich 

praw związanych z wygraną na inne osoby bez zgody Organizatora.  

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nieprzyznania jednej lub kilku nagród 

w przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna, iż żadna z nadesłanych fotografii na 

nią nie zasługuje. 

 

§ 8 

Ogłoszenie wyników Konkursu „Zdjęcie z Mikołajem” i sposób wydania Nagród 

 

1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana nie później niż 7 dni od daty 

rozstrzygnięcia poprzez zamieszczenie na stronie internetowej organizatora. 

2. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie lub 

drogą elektroniczną. 

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z nagrodzonymi Uczestnikami 

przez 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu „Zdjęcie z Mikołajem” -  

prawo nagrodzonych do nagród wygasa. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z 

opublikowania nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach przesłanych przez Uczestników. 

5.  Organizator nie planuje wystawy pokonkursowej prezentującej zgłoszone Prace 

Konkursowe, lecz zastrzega taką możliwość, jak również możliwość prezentacji 

zdjęciowej.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub  

zmianę warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy  

     mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania  

     o rozstrzygnięciu Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji  

    decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. 

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

Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez 

Organizatora 

5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. 

Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony mailem w terminie 3 dni od daty 

rozpatrzenia reklamacji. 

6. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje 

Organizator. 

 

 



§ 10 

 

Załączniki do Regulaminu 

 

 

     1.Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy  

 

           2. Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

KONKURS ZDJĘCIE Z MIKOŁAJEM 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ZGŁASZAJĄCEGO/UCZESTNIKA 

KONKURSU  

 

ADRES ZAMIESZANIA   

TELEFON KONTAKTOWY  

E-MAIL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 
 

Klauzula informacyjna RODO 

 

Działając na podstawie art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informuję, że w związku z 

organizacją konkursu „Zdjęcie z Mikołajem”, administratorem danych osobowych uczestnika  

konkursu jest Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, 

dalej „Administrator”. Kategorie danych osobowych absolwenta obejmują jego: 

a) nazwisko i imię, 

b) adres zamieszkania, 

c) adres e-mail, 

d) telefon, 

 

Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora 

ochrony danych pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@umt.tarnow.pl. 

 

 

Administrator informuje: 

1) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia  konkursu 

„Zdjęcie z Mikołajem”, a także w celach informacyjnych, promocyjnych oraz w celach 

archiwalnych.  

2) Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda - art. 6 ust. 

1 lit. a) RODO. 

3) Podanie Twoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konieczne do realizacji 

celów, do jakich zostały zebrane, w tym do udziału w konkursie „Zdjęcie z Mikołajem”. 

4) Twoje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

5) Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym do tego na 

podstawie przepisów prawa. 

6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów, nie krócej jednak niż przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi lub do momentu spełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, które ciążą na Administratorze, w tym przez okres wymaganej 

archiwizacji. 

7) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo żądania od Administratora 

dostępu do tych danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 

RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania (art. 21 RODO), a także prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO). 

Ponadto masz prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich 

danych, jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

8) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, a także nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie 

będą profilowane. 
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9) Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, 

iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

Oświadczam, że niniejszą klauzulę informacyjną otrzymałem, zapoznałem się z zawartymi w niej 

informacjami i przyjmuję je do wiadomości: 

 

 

Tarnów, dnia ………………… r. 

 

………………………………..……. 

                                                                                           Podpis uczestnika konkursu  


