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Regulamin Konkursu „Zrób foto‐wygraj nagrody!” 

 

 

I. Organizator Konkursu  

1. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  przeprowadzenia  konkursu  na  pracę  określoną  tematem 

konkursu: „Zrób foto‐wygraj nagrody!” zwanego dalej Konkursem.  

2. Konkurs organizowany jest w ramach kampanii promocyjnej XV Siedleckich Targów Pracy. 

3. Organizatorem  Konkursu  jest  Collegium Mazovia  Innowacyjna  Szkoła Wyższa,  ul.  Sokołowska 

161, 08‐110 Siedlce zwana dalej Organizatorem.  

4. Organizator przy organizowaniu Konkursu współdziała z Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach 

oraz  innymi  podmiotami,  które  zamierzają  wnieść  wkład  w  przygotowanie  lub  realizację 

Konkursu.  

II. Cel Konkursu  

Celem Konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat działań edukacyjnych realizowanych przez 

Organizatora oraz instytucje współorganizujące Siedleckie Targi Pracy. Dostarczenie opinii publicznej, 

a w  szczególności mieszkańcom miasta  Siedlce  oraz  powiatu  siedleckiego wiedzy  na  temat  rynku 

pracy. 

III. Przedmiot Konkursu i tematyka zdjęcia  

1. Przedmiotem  Konkursu  jest wykonanie  zdjęcia,  spełniającego warunki  określone w  niniejszym 

regulaminie.  

2. Tematyka zdjęcia musi być ściśle związana z problematyką edukacji  lub rynku pracy. Istotne  jest 

aby zdjęcie było wykonane na tle stoisk wystawienniczych XV Siedleckich Targów Pracy. Technika 

wykonania prac jest dowolna. 

3. Organizator  oczekuje  na  pomysłowe  i  nowatorskie  zdjęcia,  które  w  oryginalny  sposób  ukażą  

specyfikę Targów Pracy.  

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Konkurs ma  charakter otwarty. Uczestnikiem  Konkursu,  zwanym dalej Uczestnikiem może być 

osoba fizyczna w każdym wieku.  

2. Organizator oraz członkowie Komisji Konkursowej i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału w 

konkursie.  

3. W  przypadku  osób  niepełnoletnich  należy  dołączyć  oświadczenie  osoby  sprawującej  władzę 

rodzicielską  lub  opiekę  nad  dzieckiem  –  zgodę  na  udział w  konkursie,  którego wzór  stanowi 

załącznik nr 1 do Regulaminu. Wyrażenie zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską  lub 

opiekę nad dzieckiem  jest  równoznaczne  z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego 

regulaminu.  

4. Zgłoszenie zdjęcia jest bezpłatne i dobrowolne.  
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5. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu nie więcej niż dwa zdjęcia.  

6. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem  i dostarczeniem prac 

konkursowych.  

7. Zdjęcia w  formacie  JPG wraz  ze  zeskanowanym  formularzem  zgłoszeniowym w  formacie  PDF 

stanowiącym  załącznik  nr  2  do  Regulaminu  należy  przesłać  na  adres  e‐mail 

sklocek@mazovia.edu.pl podając w temacie: Konkurs „Zrób foto‐wygraj nagrody !”  

8. Do Konkursu nie dopuszcza  się  zdjęć naruszających prawa osób  trzecich, w  szczególności praw 

autorskich ani dóbr osobistych.  

V. Zasady Konkursu  

1. Konkurs ma charakter dwuetapowy:  

a) w pierwszym etapie przesłane zdjęcia ocenia Komisja Konkursowa, bez publikacji zgłoszonych 

prac, 

b) w  drugim  etapie  wybrane  w  etapie  pierwszym  zdjęcia  zostaną  umieszczone  na  fanpagu 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa celem wyłonienia najlepszej pracy.  

2. W  ramach  drugiego  etapu  oceny  na  zdjęcia  będą  głosowali wszyscy  zalogowani  użytkownicy 

serwisu Facebooka. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę głosy oddane przez użytkowników ‐ 

zalogowanych  na  portalu  Facebook,  utworzy  listę  rankingową  prac.  O  kolejności  na  liście 

rankingowej decydować będzie ilość oddanych głosów ‐ kliknięć „Lubię to”.  

3. W przypadku gdy dwoje lub więcej Uczestników uzyska taką samą ilość głosów, wyższe miejsce w 

końcowej klasyfikacji zajmie zdjęcie wskazane przez Komisję Konkursową.  

VI. Termin składania prac konkursowych  

1. Zdjęcia wraz z formularzem należy przesłać w terminie 15‐20 czerwca 2018 r.  

2. Drugi etap Konkursu odbędzie się w terminie 25 czerwca 2018 r. – 3 lipca 2018 r.  

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 6 lipca 2018 r.  

4. Wszystkie nagrodzone prace konkursowe pozostają w archiwum organizatora maksymalnie 2 lata 

od daty rozstrzygnięcia konkursu, zaś prace konkursowe nienagrodzone zostaną usunięte w ciągu 

miesiąca od daty rozstrzygnięcia Konkursu.  

VII. Skład Komisji Konkursowa  

1. W skład Komisji wchodzą: 

a) Sebastian Klocek ‐ Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa 

b) Iwona Zdanowska ‐ Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach 

c) Paweł Trojanowski ‐ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach 

d) Paweł Frankowski ‐ Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. 
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e) Zdzisław  Sas  –  Ośrodek  Szkolenia  Kierowców  WAŁOWA  sp.  Jawna  Sas  Anna,  Szostek 

Magdalena     

2. Komisja  Konkursowa  dokona  wstępnej  oceny  i  selekcji  zdjęć,  w  celu  dopuszczenia  ich  do 

Konkursu i zmieszczenia na fanpage Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. 

3. Nagrody i wyróżnienia mogą przyznać partnerzy oraz inne osoby związane z konkursem.  

VIII. Rodzaj nagród  

1. Nagrodami w konkursie są nagrody finansowe i niefinansowe w ramach:  

a) I miejsce – kurs prawa jazdy kat. B o wartości 1.500,00 zł, 

b) II miejsce – siedlecka karta sportowa o wartości 150,00 zł,  

c) III miejsce – bon zakupowy o wartości 150,00 zł, 

d) IV miejsce‐bon zakupowy o wartości 100,00 zł, 

e) V miejsce‐ usługa masażu lub usługa wykonania tortu. 

2. Nagrody przyznane Laureatom Konkursu zostaną wydane w dniu 9  lipca 2018  roku w siedzibie  

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, 08‐110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21. 

3. W  przypadku  braku możliwości  odbioru  nagrody  przez  Laureata,  nagroda  będzie możliwa  do 

odbioru w terminie do 14 lipca 2018 r., w sposób ustalony z Laureatem.  

4. Laureat  Konkursu  potwierdza  otrzymanie  nagrody w  protokole  odbioru  nagrody  stanowiącym 

załącznik nr 3 do Regulaminu. 

5. Uczestnictwo w uroczystości ogłoszenia wyników i udział w całej imprezie są bezpłatne.  

6. Laureaci Konkursu, opiekunowie i wszyscy chętni przyjeżdżają na własny koszt.  

IX. Postanowienia dotyczące udzielenia licencji do wybranej pracy konkursowej  

1. Uczestnicy biorący udział w konkursie muszą być twórcami zdjęcia.  

2. Uczestnik,  zgłaszając  zdjęcie  na  konkurs,  oświadcza,  że  posiada wyłączne  autorskie  prawa  do 

przesłanego zdjęcia. Uczestnik oświadcza, iż zdjęcie/zdjęcia nie były wcześniej publikowane.  

3. Uczestnik  oświadcza,  iż  osoby  utrwalone  na  zdjęciach  przesłanych  przez  Uczestnika  wyraziły 

zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku. Uczestnik przesyłając zdjęcie wyraża zgodę na 

nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku  Uczestnika  oraz  innych  osób  utrwalonych  na  zdjęciach 

nadesłanych przez Uczestnika.  

4. Laureat nagrodzonej pracy konkursowej niniejszym udziela Organizatorowi oraz Powiatowemu 

Urzędowi Pracy w Siedlcach wyłącznej nieodpłatnej licencji do nagrodzonego zdjęcia, bez 

ograniczeń czasowych lub terytorialnych.  

5. Organizator  oraz  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Siedlcach  zastrzegają  sobie  prawo  do  bezpłatnej 

reprodukcji nagrodzonych zdjęć w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik 

Konkursu udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy. 
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6. Laureat nagrodzonej pracy konkursowej będący osobą niepełnoletnią w celu odbioru nagrody 

jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego 

stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.  

X. Sposób podania wyników Konkursu do publicznej wiadomości  

Wyniki zostaną ogłoszone na fanpagu Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa oraz na stronie 

internetowej  www.mazovia.edu.pl.  Laureaci  Konkursu  zostaną  dodatkowo  poinformowani  o 

wynikach pocztą elektroniczną lub telefonicznie.  

XI. Unieważnienie Konkursu  

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku:  

1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa; 

2) gdy wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków Regulaminu; 

3) niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.  

XII. Postanowienie końcowe  

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator  Konkursu  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  odwołanie  Konkursu  bądź  zmiany  w 

harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.  

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu w  każdym momencie  jego  trwania.  O 

wszelkich  zmianach  organizator  będzie  informować  na  stronie  internetowej 

www.mazovia.edu.pl. oraz fanpage Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. 

4. Jeżeli  którekolwiek  z  oświadczeń  Uczestnika  zawartych  w  regulaminie  Konkursu  okaże  się 

nieprawdziwe,  Organizator  uprawniony  będzie  do  wykluczenia  Uczestnika  z  Konkursu  oraz 

żądania zwrotu przyznanej nagrody. 

5. Przystępując  do  Konkursu,  każdy  jego  Uczestnik wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych 

osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda, 

o której mowa jest niezbędna dla udziału w konkursie.  

6. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu  lub  jego opiekunów prawnych  jest 

Organizator, o którym mowa w punkcie I ust. 3 Regulaminu. 

7. Organizator ma powołanego inspektora ochrony danych, e‐mail: iod@mazovia.edu.pl 

8. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 tj. na podstawie zgody 

w celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego Uczestnika oraz 

celów  Konkursu,  ewentualnego  dostarczenia  nagrody  oraz  umieszczenia  danych  osobowych 

Uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez 

                                                            
1
 Rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) 
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Organizatora  oraz  współorganizatora  uprawnień  wynikających  z  udzielonej  przez  Uczestnika 

Konkursu licencji. 

9. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty związane z konkursem  i  jego  tematyką. Będą one 

udostępniane  w  zakresie  i  celu  związanym  z  przygotowaniem  i  realizacją  Konkursu,  i  jego 

tematyką, a także prezentacją jego Uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych.  

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11. Dane  osobowe  Uczestników  Konkursu,  którzy  nie  zostaną  nagrodzeni  będą  usunięte w  ciągu 

miesiąca od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, natomiast dane osobowe Uczestników Konkursu będą 

przechowywane maksymalnie przez okres 2 lat od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. 

12. Każdy  Uczestnik  Konkursu  ma  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich 

sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo 

wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na 

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

13. Każdy  Uczestnik  Konkursu  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego 

dotyczących narusza przepisy RODO1. 

14. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  lecz  konieczne  do  wzięcia  udziału  w  konkursie  

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 

15. Dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane w  sposób  zautomatyzowany, w  tym  również w  formie 

profilowania. 

16. Więcej  informacji  można  uzyskać  pod  numerem  telefonu  783 121  065  lub  adresem  e‐mail: 

s.klocek@mazovia.edu.pl 

 

  

 


