
 

 

REGULAMIN 

FESTIWALU TALENTÓW I PASJI 

Gmina Tarnowo Podgórne 2020 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu o nazwie “Festiwal Talentów i Pasji”, zwanego dalej "Konkursem", 

jest Gmina Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz Pałac 

Jankowice, ul. Ogrodowa 2, 62-080 Jankowice, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej 

„Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych 

tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 847). 

4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem narzędzie 

formularz google, oraz portalu facebook.com, opublikowany na stronie internetowej 

www.tarnowo-podgorne.pl oraz facebooku www.facebook.com/GminaTarnowoPodgórne 

(konkurs gminny). 

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23.06.2020 r. o godz. 12:00 i trwa do dnia 3.08.2020 r., do godz. 

12.00. 

§2 Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne mieszkające w Gminie Tarnowo Podgórne. 

 

§3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Harmonogram poszczególnych etapów Festiwalu Talentów i Pasji: 

a) Zgłoszenia uczestników festiwalu (od 23 czerwca do 16 lipca) 

b) Opublikowanie nadesłanych prac uczestników festiwalu (od 16 do 17 lipca) 

c) Ocena nadesłanych prac przez użytkowników portalu społecznościowego facebook.com 

(od 16 do 3 sierpnia, godz. 12:00) 

2. Uczestnictwo w Konkursie warunkowane jest spełnieniem wskazanych w niniejszym 

Regulaminie warunków oraz dodaniem prawidłowego zgłoszenia konkursowego w trakcie 

trwania akcji. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają 

Moderatorzy Konkursu w osobach przedstawicieli Organizatora.  

4. Uczestnik biorący udział w konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z 

uczestnictwem. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Każdy Uczestnik 

http://www.tarnowo-podgorne.pl/
http://www.facebook.com/GminaTarnowoPodgórne


konkursu, przesyłając zgłoszenie konkursowe, bierze udział w konkursie i ma szansę na 

nagrodę.  

5. W ramach festiwalu uczestnik przesyła formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem 

(nagraniem, zdjęciem, bądź plikiem tekstowym). 

a. Jeżeli przedmiotem konkursu jest praca plastyczna, rysunek, praca literacka, 

zdjęcie, bądź dowolnie inna praca ukazująca talent, bądź pasję, mieszkaniec 

dołącza zdjęcie/plik w formularz zgłoszeniowym. 

b. Jeżeli przedmiotem konkursu jest pokazanie swoich talentów, bądź pasji, 

mieszkaniec dołącza w formularzu konkursowym film o maksymalnie długości 

do 3 minut. 

6. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia prac grupowych. 

7. Projekty muszą być pracami autorskimi. 

8. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę. 

9. W imieniu uczestnika niepełnoletniego rodzic/opiekun prawny przesyła pracę, a tym 

samym akceptuje warunki przedmiotowego regulaminu oraz wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. 

10. Zgłoszone do konkursu prace opublikowane zostaną na portalu społecznościowym 

www.facebook.com, a oceniać je będą użytkownicy portalu facebook.com. 

11. Organizator zamierza nagrodzić trzech uczestników z największą liczbą interakcji (polubień). 

O wygranej zwycięzca zostanie powiadomiony w komunikacie opublikowany przez 

Organizatora po zakończeniu konkursu.  

12. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie z chwilą nadesłania odpowiedzi 

bezwarunkowo, bezterminowo i bez dodatkowego wynagrodzenia zgadza się na wykorzystanie 

we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych swojego 

imienia i nazwiska oraz zgłoszonej pracy. 

13. Z posiedzenia komisji sporządzony zostanie protokół. 

 

§4 Nagrody 

1. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego 

rodzaju.  

2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.  

3. Podanie przez Uczestnika konkursu w wiadomości prywatnej nieprawdziwych lub 

niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adres email) będzie stanowić przyczynę odmowy 

wydania Uczestnikowi konkursu nagrody.  

4. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na adres podany przez uczestnika konkursu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w 

jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu. Nagrody 

nieodebrane ulegają przepadkowi. Koszt wysyłki nagród w granicach kraju pokrywa 

Organizator. 

5. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu zakończenia 

(opublikowane na profilu Facebook Gmina Tarnowo Podgórne, Festiwal Talentów i Pasji oraz 

stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl). 

 

 

http://www.tarnowo-podgorne.pl/


§5 Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu - tj. imię i nazwisko, adres email będą przetwarzane w 

celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i 

rozliczenia nagrody. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z 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. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także 

publikację imion i nazwisk zwycięzców Konkursu, na co Uczestnicy wyrażają zgodę. 

4. Podanie danych osobowych do udziału w Konkursie jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie danych niepełnych lub 

nieprawdziwych uniemożliwia udział w Konkursie i może być podstawą do odmowy wydania 

Nagrody. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do jego danych 

osobowych oraz prawo ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. 

Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie 

danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa.  

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu – 

Gmina Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowana 

przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu do momentu wyłonienia 

zwycięzców, przekazania nagród i realizacji ewentualnych postępowań związanych ze 

złożeniem reklamacji. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia 

roszczeń. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestnika, który otrzymał Nagrodę w 

Konkursie kończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

zakończył się Konkurs. 

 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.06.2020 r. i obowiązuje do dnia zakończenia 

Konkursu. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej podanej w opisie 

wpisu na oficjalnym profilu Gmina Tarnowo Podgórne oraz Festiwal Talentów i Pasji w 

serwisie Facebook, w formularzu konkursowym oraz na stronie internetowej www.tarnowo-

podgorne.pl.  

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz innych ustaw. 

3. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. 

4. Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez 

właściwy sąd powszechny. 
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