
REGULAMIN KONKURSU 
„Co to za foto?” 

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Cieszynie (Rynek 1, 43-400 Cieszyn).

1.2.  Konkurs  jest  organizowany  na  zasadach  określonych  niniejszym  regulaminem  i  zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.3. Przedmiotem Konkursu jest odgadnięcie co przedstawiają lub gdzie zostały wykonane fotografie, 
opublikowane w Wiadomościach Ratuszowych – Informatorze Urzędu Miejskiego w Cieszynie, nr 7 (830)  
z dnia 28 marca 2014 r. 

2. Zasady konkursu
2.1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna. 

2.2. Z Konkursu wyłączeni są: Organizator, członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin oraz osoby, które 
pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym z członkami Jury, że może to budzić uzasadnione  
wątpliwości co do bezstronności werdyktu.

2.3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
a. dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Co to za foto?” na adres Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie (Rynek 1, 43-400 Cieszyn) lub przesłać na adres mailowy wr@um.cieszyn.pl ponumerowane 
odpowiedzi dotyczące tego, co przedstawia lub gdzie zostało wykonane dane zdjęcie;
b. podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy lub adres e-mail;
c. podpisać się pod oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101,  
poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Cieszynie moich danych  
osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu „Co to za foto?”.

2.4.  Odpowiedzi  należy  dostarczyć  do  14  kwietnia  2014  r. (liczy  się  data  wpływu  do  siedziby 
Organizatora).

2.5. Uczestnik konkursu może nadesłać na konkurs maksymalnie jeden zestaw odpowiedzi.

3. Nagroda
3.1. W konkursie zostaną przydzielone trzy nagrody pieniężne: 

− za zajęcie I miejsca w wysokości 750 zł
− za zajęcie II miejsca w wysokości 500 zł
− za zajęcie III miejsca w wysokości 300 zł.

3.2. Nagrody zostaną rozlosowane wśród osób, które prawidłowo zidentyfikują najwięcej zdjęć biorących 
udział w konkursie. 

3.3. Wręczenie nagrody odbędzie się w siedzibie Organizatora. O terminie wręczenia nagród nagrodzone 
osoby zostaną poinformowane przez Organizatora.
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3.4. Przyznane w konkursie nagrody nie przekraczają wartości 760 zł brutto i są zwolnione z  podatku 
dochodowego od osób fizycznych zgodnie z  art.  21 ust.  1 pkt.  68 ustawy z  dnia 26 lipca 1991 roku  
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 51 poz. 307 z późn. zm.).

4. Jury
4.1. Powołane przez Burmistrza Jury konkursu oceni prawidłowość nadesłanych odpowiedzi i spośród 
osób, które udzielą ich najwięcej, wylosuje I, II i III nagrodę. 

4.2. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

4.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 kwietnia 2014 r.

5. Ochrona danych osobowych
5.1. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z  
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r.  
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5.2. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, a 
w szczególności w celu komunikacji  z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom. Dane osobowe 
mogą zostać  wykorzystane w celu  promocji  konkursu,  w szczególności  poprzez  publikację  informacji  
dotyczących osób nagrodzonych w konkursie.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu, w przypadku zmian 
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu. 

6.2  Niniejszy  regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem rozpoczęcia  konkursu  i  obowiązuje  do  czasu  jego 
zakończenia. 

6.3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu. 

6.4.  Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  w  siedzibie  Organizatora,  na  stronie  www.cieszyn.pl oraz 
w Cieszyńskim Centrum Informacji (Rynek 1, obok wejścia do Ratusza).

6.5.  Pytania  dotyczące  konkursu  należy  kierować  do  Zespołu  ds.  informacji  Urzędu  Miejskiego  
w Cieszynie (Rynek 1, 43- 400 Cieszyn, Ratusz – pok. 23a), tel. 33 4794 241, wr@um.cieszyn.pl.

http://www.cieszyn.pl/

