
REGULAMIN KONKURSU  

pn. „CZY ZNASZ SWOJE MIASTO?” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności warunki 

uczestnictwa, a także warunki nagradzania laureatów w konkursie pod nazwą „CZY 

ZNASZ SWOJE MIASTO?”, zwanym dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Gmina (Miasto) Kielce - Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-

303 Kielce, NIP 6572617325. 

 

§ 2 

CEL KONKURSU 

 

Celem Konkursu jest: 

1) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań fotografią; 

2) uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w 

fotografii; 

3) zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej nas rzeczywistości; 

4) poznawanie i propagowanie walorów Miasta Kielce. 

 

§ 3 

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY 

 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia, z 

wyłączeniem  pracowników Urzędu Miasta Kielce. 

 

§ 4 

ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs ma polegać na odgadnięciu, jakie miejsce zostało przedstawione na fotografii, 

która zamieszczona będzie w bezpłatnym biuletynie informacyjnym „Kielecka” (wersja 

papierowa i elektroniczna). 

2. Konkurs będzie organizowany cyklicznie, począwszy od wydania Nr 7 biuletynu 

informacyjnego „Kielecka”, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość w każdej 

chwili zaprzestania jego dalszej organizacji.  

3. Odpowiedzi konkursowe wraz z podaniem imienia i nazwiska należy przesłać: 

1) drogą elektroniczną na adres marketing@um.kielce.pl albo 

2) drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i 

Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce z dopiskiem: Konkurs 

„Czy znasz swoje miasto?” albo 
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3) osobiście w Urzędzie Miasta Kielce przy ulicy Rynek 1 i Strycharskiej 6 wrzucając 

odpowiedź  wraz z danymi kontaktowymi do przygotowanych na potrzeby konkursu 

urn. 

4. Trzech uczestników Konkursu, którzy najszybciej prześlą prawidłową odpowiedź na 

wskazany w ust. 3 pkt 1 adres mailowy otrzyma nagrody. 

5. Wśród osób, które swoje odpowiedzi prześlą drogą pocztową albo wrzucą kartki z 

odpowiedzią do urn zostaną rozlosowane dwie nagrody.  

6. Urny konkursowe będą wystawione przez 7 dni od dnia publikacji Konkursu w ramach 

biuletynu informacyjnego „Kielecka”. 

7. Odpowiedzi wysyłane drogą pocztową należy przesłać pod wskazany w ust. 3 pkt 2 adres 

w terminie 7 dni od daty publikacji Konkursu w ramach biuletynu informacyjnego 

„Kielecka”. Liczyć się będzie data wpływu odpowiedzi do Urzędu, a nie data ich 

nadania. 

 

§ 5 

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

 

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są bezpłatne  

i całkowicie dobrowolne.  

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.  

3. Każda osoba może zgłosić tylko jedną odpowiedź w Konkursie.  

 

§ 6 

KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Organizator powołuje Komisję składającą się z trzech członków. 

2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. 

3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu, przeprowadza losowanie, o 

którym mowa w § 4 ust. 5 oraz przyznaje nagrody. 

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz 

harmonogram posiedzenia Komisji. 

5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.  

6. Z przeprowadzonego losowania, o którym mowa w § 4 ust. 5, sporządza się protokół, 

który podpisują członkowie Komisji. 

 

§ 7 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 10 dni od dnia publikacji biuletynu 

informacyjnego „Kielecka”, w którym został ogłoszony Konkurs, poprzez umieszczenie 

informacji w ww. zakresie na stronie internetowej www.um.kielce.pl. 

 

 

 



§ 8 

NAGRODY W KONKURSIE 

 

1. W Konkursie zostanie przyznanych pięć nagród: 

1) trzy dla trzech pierwszych osób, które udzieliły poprawnych odpowiedzi drogą 

mailową oraz  

2) dwie dla osób, które przesłały prawidłową odpowiedź drogą pocztową bądź osobiście 

wrzuciły ją do urny konkursowej. 

2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę (Miasto) Kielce. 

3. Nagrody rzeczowe będą do odbioru przez laureatów Konkursu w Wydziale 

Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej przy ul. Strycharskiej 6 w Kielcach przez 

okres 30 dni od dnia opublikowania informacji o wskazaniu zwycięzców na stronie 

internetowej www.um.kielce.pl.  

4. Odbiór nagrody rzeczowej nastąpi na podstawie protokołu odbioru.  

5. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody rzeczowej, jeżeli nie zostanie ona odebrana  

w terminie, o którym mowa w ust. 3 lub w przypadku gdy nie zostanie podpisany przez 

uprawnione osoby protokół odbioru, o którym mowa w ust. 4. 

6. W ramach Konkursu: 

1) nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody rzeczowej osobom trzecim; 

2) nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody rzeczowej. 

  

§ 9 

DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia laureatów, opublikowania ich listy oraz przekazania im nagród 

rzeczowych jest Prezydent Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, zwany dalej 

„Administratorem”. 

2. W przypadku pytań, dotyczących przetwarzania danych osobowych, można 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pisząc na adres e-mail: 

iod@um.kielce.pl. 

3. Dane osobowe podane przez zgłaszających, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz w celu zweryfikowania i 

wręczenia nagród, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej 

przepisami RODO. 

4. Z uwagi na publiczny charakter Konkursu odbiorcami danych opublikowanych na 

stronach internetowych może być nieograniczone grono osób. 

5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu, którym jest: 

1) umożliwienie przeprowadzenia Konkursu; 

2) opublikowanie informacji o laureatach; 

3) archiwizacja dokumentów; 

4) przekazanie nagród. 
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6. Uzyskane przez Administratora dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od 

momentu zakończenia Konkursu. 

7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. 

RODO. 

8. Osobom, których dane przetwarza Administrator, przysługują następujące prawa: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) sprostowania danych; 

3) usunięcia danych; 

4) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

Ponadto osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją 

wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych 

osobowych można złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia Laureatów o przyznaniu 

nagród oraz wręczenia nagród. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany 

wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej 

Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub unieważnienia Konkursu bez 

podania przyczyn. Informacja o przerwaniu, zmianach lub unieważnieniu Konkursu  

będzie publikowana wyłącznie na stronie www.um.kielce.pl. 
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