
Załącznik  
do Zarządzenia Nr 13/2021  

Starosty Toruńskiego  
z dnia 01 marca 2021 r.  

 

 

Regulamin1  

Konkursu „W poszukiwaniu wiosny” 

 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6,  
87- 100 Toruń, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/PowiatTorunski na warunkach i zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

 

Cel konkursu 
 

3. Celem konkursu jest promocja walorów przyrodniczych powiatu toruńskiego. 

Uczestnicy konkursu 

4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz zamieszkałe na na terenie Powiatu Toruńskiego. Osoby niepełnoletnie, które 

ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub 

opiekunów prawnych.  

5. Uczestnik konkursu powinien posiadać konto w Serwisie Facebook, założone zgodnie  

z regulaminem Serwisu Facebook. 

6. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby profesjonalnie zajmujące się fotografią oraz 

pracownicy Organizatora lub członkowie ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, 

małżonków, osoby pozostające w związkach partnerskich. 

7. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad,  

jak również - biorąc udział w konkursie - potwierdza, iż spełnia i akceptuje wszystkie warunki, 

które uprawniają go do udziału w konkursie. 

 

Zasady konkursu i zwycięzca konkursu 
 

8. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu na adres email media@powiattorunski.pl 

oraz zamieszczeniu w komentarzu pod postem informującym o Konkursie, zdjęcia wykonanego 

na terenie powiatu toruńskiego obrazującego pierwsze oznaki wiosny. Zdjęcia wysyłane na adres 

email muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Zdjęcia w komentarzu mogą być 

zamieszczane tylko z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook 

należącego do uczestnika. 

9. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 5 zdjęć. Zdjęcia zamieszczone tylko w 

komentarzu pod postem a nie przesłane na wskazany adres e-mail nie biorą udziału w konkursie.  

                                                           
1 Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników i dostępny jest 
na stronie www.powiattorunski.pl. 

https://www.facebook.com/PowiatTorunski


10. Zwycięzcę konkursu wyłoni Jury powołane przez Organizatora.   

11. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest przesłać za pośrednictwem aplikacji Messenger 

wiadomości z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, o które zostanie poproszony przez 

Organizatora w treści komunikatu informującego o wygranej w konkursie, w szczególności 

imienia i nazwiska, zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o spełnianiu 

warunków, o których mowa w pkt 4-6 oraz sposobu odbioru nagrody oraz oświadczenia, iż jest 

autorem przesłanego zdjęcia. 

Czas trwania konkursu 

12. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 02.03.2021 r. do 22.03.2021 r.  

13. Zdjęcia konsursowe należy przesłać na adres email: media@powiattorunski.pl do 18 marca 2021 

do godziny 24:00. 

14. 19 marca nadesłane zdjęcia zostaną udostępnione na powiatowym fanpage pod adresem 

https://www.facebook.com/PowiatTorunski. Zdjęcia te będą poddane głosowaniu 

mieszkańców. Autor zdjęcia, które otrzyma najwięcej polubień otrzyma tzw. „nagrodę 

publiczności”. Głosy mieszkańców będą zbierane od momentu ukazania się posta do 22 marca 

2021 do godziny 24.00. 

15. Laureaci oraz zwycięzca głosowania na fanpage’u wyłonieni zostaną 23 marca 2021 r. Ogłoszenie 

wyników nastąpi za pośrednictwem strony www.powiattorunski.pl oraz na powiatowym profilu 

na Facebooku https://www.facebook.com/PowiatTorunski. 

 

Nagrody w konkursie 
 

16. Nagrodami w konkursie są zestawy upominków oraz nagroda główna.  

17. Jury wyłoni 1 zwycięzcę, który otrzyma nagrodę główną Starosty Toruńskiego w postaci tabletu 

oraz 4 wyróżnienia. Wyróżnieni otrzymają zestawy upominków. Ponad to wyróżniona zostanie 

1 osoba wybrana przez mieszkańców powiatu toruńskiego (dopuszczone są głosy osób spoza 

powiatu). W przypadku tej samej liczby głosów przyznana zostanie adekwatna liczba „nagród 

publiczności”. 

18. Jeżeli zwycięzcy konkursu nie spełnią któregokolwiek z warunków określonych w pkt. 4-6 

Regulaminu, nie nabywają prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do 

dyspozycji Organizatora. Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora również wówczas gdy 

zwycięzca nie odbierze przyznanej mu nagrody lub też nie przekaże informacji, o których mowa 

w pkt. 18. 

 

Postępowanie reklamacyjne 
 

19. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz  

z uzasadnieniem do Organizatora na adres wskazany w pkt. 1. Reklamacje należy składać  

w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców w kancelarii Organizatora lub drogą 

pocztową na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego). 

20. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym 

reklamację. 

Ochrona danych osobowych i prawa autorskie 

21. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne a dane te będą przetwarzane 

zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,  
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w szczególności z przepisami ustawy zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania 

na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

22. Z uwagi, iż przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest niezbędne dla realizacji konkursu, 

w przypadku wyrażenia przez uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych 

osobowych w toku trwania konkursu, uczestnik taki lub jego zgłoszenie konkursowe zostaną 

wykluczone z konkursu, utraci też prawo do ewentualnej nagrody. 

23. Uczestnik konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako zwycięzca konkursu 

w Serwisie Facebook w postaci swojego loginu w Serwisie Facebook. 

24. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw 

autorskich do nich, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i 

prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03) a także praw do publikacji w 

wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

 

Postanowienia końcowe 
 

25. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, 

administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook. Wszelkie pytania  

i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane 

osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach konkursu powierzane  

są Organizatorowi. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek 

odpowiedzialności wobec uczestników wynikającej z konkursu. 

26. W sprawach konkursu można kontaktować się z Organizatorem: 

a)          za pośrednictwem wiadomości prywatnych na 

https://www.facebook.com/PowiatTorunski, 

b) za pośrednictwem wiadomości e-mail: media@powiattorunski.pl, 

c) pod numerem telefonu 56 662 88 52, 56 662 88 54. 

27. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

28. Przed przystąpieniem do udziału w konkursie uczestnik powinien zapoznać się z warunkami 

uczestniczenia w konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji 

(brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku 

wykluczającego udział w konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków konkursu 

wskazane w Regulaminie) – odstąpić od udziału w konkursie.  

29. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu. Biorąc udział w Konkursie 

uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 
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