
REGULAMIN KONKURSU 
 

§ 1POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod tytułem „Wszyscy lubimy klocki Lego” i 

jest zwany dalej: "Konkursem". 

 

2. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Kargowej, 

komórka organizacyjna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w 

Kargowej. 

 

 

3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków 

wyrażonych w niniejszym regulaminie. 

 

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator 

powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad 

Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga 

Organizator. 

 

§ 2WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-15 lat. 

 

2. Tematem przewodnim konkursu jest stworzenie dowolnej budowli z 

klocków „typu” Lego. 

 

 

3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w formie zdjęcia. 

 

4. Rodzic/opiekun PRZESYŁA zdjęcie/skan pracy swojego dziecka na adres 

mailowy gbp@kargowa.pl. 

 

 

5. Na prace czekamy do 8 lutego 2021 r. 

 

6. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! 

 

 

 

 

 

mailto:gbp@kargowa.pl


 

§ 3DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu 

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta 

poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, jak i adresu 

zamieszkania. 

 

2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na 

przetwarzanie podanych przez Uczestnika danych osobowych (zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

3.  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  

4. fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO).) w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu, a 

także zgody na wykorzystanie zdjęć przez Organizatora. 

 

 

§ 4PRAWA ORAZ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NADESŁANYCH 

PRAC 

1. Każdy Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiadaczem pełni praw 

autorskich oraz majątkowych do prac zgłaszanych do Konkursu. 

 

2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym 

przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora oraz 

zgodą na nieodpłatne prezentowanie zdjęć na wystawach, w druku oraz w 

intrenecie nie ograniczonym czasowo. 

 

 

3. Osoba zgłaszająca zdjęcia do Konkursu bierze odpowiedzialność za zgodę 

dotyczącą wykorzystania wizerunku osób występujących na zdjęciach. 

 

§ 8POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Jeżeli zgłoszenie zostanie wypełnione niezgodnie z postanowieniami 

niniejszego regulaminu, praca konkursowa nie będzie rozpatrywana. 

 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania 

Konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

 

 



3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym 

momencie jego trwania dokonując przy tym wszelkich starań, aby nie 

wpłynęło to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności 

konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu 

opublikowania go na stronie www.biblioteka.kargowa.pl  

 

4. Organizator zastrzega sobie także prawo do zawieszenia, przerwania, 

przedłużenia, odwołania Konkursu w dowolnym momencie jego trwania 

w uzasadnionych przypadkach. 

 

http://www.biblioteka.kargowa.pl/

