
Regulamin konkursu „CUDZE ZNAMY, SWOJE CHWALIMY” 

 
Organizacja konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przed Siebie z siedzibą przy ul. Studziennej 6 w 
Gliwicach. 

2. Celem konkursu jest promowanie turystyki, umożliwienie zainteresowanym uczestnictwa w 
imprezie o tematyce podróżniczej, rozwijanie swoich zainteresowań, inspirowanie innych do 
własnych wyjazdów oraz pokazanie i promocja pięknych terenów wokół Gliwic oraz zachęcenie 
do zwiedzania i poznawania swojego regionu. 

3. Tematyka konkursu to „CUDZE ZNAMY, SWOJE CHWALIMY”.  Uczestnicy powinni zaprezentować 
ciekawe miejsce w pobliżu Gliwic (100km w linii prostej) wypełniając formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie http://przedsiebie.org/wp-content/uploads/2020/09/FORMULARZ-
ZGLOSZENIOWY-NA-KONKURS.pdf. 

4. Prezentowane miejsce może być dowolne: na spacer, ciekawa trasa rowerowa, muzeum, 
spływ kajakiem, pomnik, zamek, coś nietypowego, co przyjdzie Uczestnikowi do głowy 
związanego z tematyką konkursu. 

5. Zgłaszane miejsce powinno być mało popularne – im mniej znane tym lepiej, a jeśli już znane 
to zaprezentowany powinien kreatywny sposób jego poznawania. 

6. Praca konkursowa może być w dowolnej formie, spełniającej poniższe wymagania: 
o Film: do 30 sekund w dobrej jakości. Wykorzystanie słowa mówionego w filmie nie jest 

obowiązkowe. Technika dowolna. 
o Zdjęcie: format jpg, Plik pojedynczego zdjęcia nie  może przekraczać 1MB. Do 

zgłoszenia można załączyć maksymalnie 5 zdjęć. 
7. Konkurs jest trzyetapowy:  

 1 etap: Zgłoszenia do konkursu na formularzu rejestracyjnym przesłanym na adres: 
konkurs@przedsiebie.org:  do 31.10.2020 

 2 etap: Wybór 3 zwycięskich zgłoszeń: do 15.11.2020 
 3 etap: Broszura informacyjna „CUDZE ZNAMY, SWOJE CHWALIMY – Mikrowyprawy w 

pobliżu Gliwic” prezentująca wszystkie nadesłane zgłoszenia i jej promocja w mediach 
internetowych: 31.12.2020 

Warunki uczestnictwa 

8. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 
9. Osoby niepełnoletnie biorące udział w Konkursie muszą posiadać pisemną zgodę 

przedstawiciela ustawowego, której wzór dostępny jest na stronie http://przedsiebie.org. Skan 
podpisanej przez przedstawiciela ustawowego zgody na uczestnictwo w konkursie należy 
załączyć do formularza zgłoszeniowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualną wadliwość ww. zgody. Brak zgody może skutkować wycofaniem pracy 
konkursowej uczestnika w każdym momencie Konkursu. 

10. W imieniu osób, które nie ukończyły lat 13, działają ich przedstawiciele ustawowi. 
11. Dopuszcza się zgłaszanie prac zespołowych, jednak tylko pod warunkiem, że grupa zgłasza się 

jako jeden uczestnik, podając nazwę grupy i kontakt do jednej osoby odpowiedzialnej za 
korespondencją z organizatorem.  

12. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość zgłoszeń – jednak do 2. etapu może 
zostać zakwalifikowane maksymalnie 1 zgłoszenie danego autora. 

13. Nadsyłane prace muszą być w dobrej jakości – zdjęcia zostaną zamieszczone w broszurze 
informacyjnej i mediach. Organizator zastrzega prawo kontaktu z autorami zgłoszeń jeżeli w 
nadesłanych materiałach nie znajdą się zdjęcia możliwe do publikacji. W przypadku braku 



uzyskania od autora materiałów nadających się do publikacji, Organizator zastrzega prawo nie 
umieszczenia danego materiału w mediach i/lub broszurze. 

14. Za rejestrację i przesłanie prac konkursowych odpowiadają uczestnicy Konkursu. Oni też 
ponoszą wszelkie koszty związane z wytworzeniem pracy konkursowej. 

15. Jeśli organizator Konkursu uzna, że warunki rejestracji nie zostały spełnione, ma prawo 
odrzucić takie zgłoszenie w każdym momencie selekcji prac i trwania Konkursu. 

16. Forma i zawartość prac konkursowych musi spełniać wszelkie wymagania prawne oraz normy 
bezpieczeństwa. Za formę i zawartość prac konkursowych odpowiadają ich twórcy. 
Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności wobec jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w 
związku z formą lub zawartością prac konkursowych. 

17. Forma i zawartość każdej pracy konkursowej musi być oryginalnym dziełem zgłaszającego ją 
uczestnika. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie prac osób trzecich. Uczestnik musi posiadać 
prawa autorskie do zgłoszonej pracy konkursowej nie obciążone prawami osób trzecich oraz 
posiadać zgody na wykorzystanie wizerunku osób widocznych w pracy konkursowej (o ile taki 
wizerunek jest wykorzystany). 

18. Ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń 31.10.2020. 
 

 

Wybór zwycięzcy oraz nagrody 

1. Najciekawsze zdaniem organizatora materiały będą udostępniane w specjalnej galerii na 
facebooku i stronie http://przedsiebie.org.  

2. Organizator zastrzega prawo dostosowania/zmiany nadesłanych materiałów, żeby umożliwić 
ich prezentację w ujednoliconej formie w mediac i broszurze informacyjnej, a Uczestnik 
przystępując do konkursu wyraża na to zgodę.   

3. Jury konkursowe wybrane przez Organizatora będzie składać się z 3 osób i wybierze spośród 
nadesłanych materiałów 3 najciekawsze zgłoszenia, które zostaną nagrodzone. 

4. Kryterium oceny: ciekawe miejsce najmniej znane, lub ciekawy sposób zwiedzenia/spędzania 
czasu/aktywności fizycznej w znanym z innej strony miejscu. 

5. Organizator przewiduje nagrodzenie 3 zgłoszeń wybranych przez jury. 
 
Postanowienia końcowe 

6. Uczestnictwo w konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego 
regulaminu oraz  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. 

7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że nadesłana praca 
jest autorstwa uczestnika ( w przypadku osób niepełnoletnich, dziecka znajdującego się pod 
jego opieką prawną) i praca nie narusza praw osób trzecich.  

8. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi w związku  
z wykorzystaniem przez niego pracy konkursowej, uczestnik konkursu ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób oraz za wyrządzoną im szkodę. 

9. Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi Konkursu prawa do korzystania bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych z pracy konkursowej w zakresie: 

1) używania i wykorzystania podczas wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej oraz 
informacyjnej, 

2) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi, 
3) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych, 
4) możliwości umieszczenia na billboardach,  
5) publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i 

zamkniętych, 



6) wprowadzania do obrotu,  
7) wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, 

wydawniczych i innych z wykorzystaniem utworów (plakatów),  
8) umieszczenia w Internecie,  
9) publicznego wystawiania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia. 

10. Uczestnik zezwala na wykonywanie Organizatorowi zależnych praw autorskich do wszelkich 
opracowań prac konkursowych (lub ich poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na 
rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej.  

11. Organizator oznaczy prace konkursowe imionami i nazwiskami twórców. 
12. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących z tego tytułu 

praw: 
1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przed Siebie z siedzibą przy 

ul. Studziennej 6 w Gliwicach. 
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu  
3) w oparciu o udzieloną zgodę, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Wyrażenie 

zgody jest dobrowolne. Zgodę można odwołać w każdym czasie. W celach 
dowodowych odwołanie zgody powinno być w formie pisemnej. Dane osobowe 
przetwarzane będą także do celów promocyjnych i marketingowych Organizatora., co 
jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

4) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi 
prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez osobę, której dane dotyczą 
określonych cech.  

5) Zgodnie z przepisami osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu 
do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), 
usunięcia  
(w określonych prawem przypadkach), ograniczenia przetwarzania (w określonych 
prawem przypadkach), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6) Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym do 
uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa lub kiedy jest to niezbędne do 
realizowania zadań Organizatora, np. poprzez wykorzystanie prac opatrzonych 
imieniem, nazwiskiem  
do celów promocyjnych i marketingowych.  

7) Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia 
celu, dla którego zostały zebrane, a w przypadku danych osobowych podanych 
dobrowolnie – do czasu wycofania zgody. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały 
zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

13. Każdy autor pracy konkursowej oświadcza i potwierdza, że: 
1) Akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie; 
2) Praca konkursowa zgłoszona do Konkursu została wykonana osobiście przez autora 

pracy konkursowej;  
3) Praca konkursowa zgłoszona do Konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich, w 

szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich. 
4) Praca konkursowa zgłoszona do Konkursu, nie zawiera żadnych niepoprawnych lub 

obraźliwych treści religijnych lub politycznych, lub w jakikolwiek inny sposób 
niestosownych, wulgarnych, rasistowskich, ksenofobicznych treści; 

14. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. 

 


