
Regulamin konkursu 

Życzymy na Światowy Dzień Kociewia 

 

10 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kociewia, ustanowiony na pamiątkę pierwszej pisemnej 

wzmianki o regionie w formie „Gociewie”, która miała miejsce w 1807 roku. Tego dnia nie ma jednych 

centralnych obchodów, ale odbywają się wystawy, happeningi, warsztaty regionalne czy apele.  

W tym roku Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE włączając się w świętowanie Światowego 

Dnia Kociewia ogłasza konkurs pn. „Życzymy na Światowy Dzień Kociewia” 

 

Organizator konkursu 

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE (LOT KOCIEWIE), zwana dalej Organizatorem 

z siedzibą ul. Szkolna 2, 83-115 Swarożyn, 

Biuro LOT KOCIEWIE ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew  

 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział dzieci, młodzież oraz osoby 

pełnoletnie. 

2. Na udział w konkursie osób niepełnoletnich zgodę wyrazić musi rodzic lub opiekun prawny. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną wcześniej niepublikowaną i samodzielnie wykonaną 

pracę kreatywną.  

4. Przedmiotem oceny będą prace wykonane dowolną techniką w kategoriach: 

 Dzieci do lat 12 - praca plastyczna w formacie A4  

 Młodzież od 13 – 18 - fotografia o min. rozdzielczości 2362 x 3543 lub krótki film max 

15 sekund w formacie mp4 

 Dorośli - fotografia o min. rozdzielczości 2362 x 3543 lub krótki film max 15 sekund 

w formacie mp4 

wraz z autorskim tekstem/przekazem życzeń1z okazji Światowego Dnia Kociewia. 

 

5. Prace należy dostarczyć do Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE (ul. 30 Stycznia 

4, 83-110 Tczew) lub przesłać skan/plik na adres info@kociewie.eu do dnia 9 lutego 2023 r. 

do godziny 12:00 wraz z załącznikiem do regulaminu (formularz zgłoszeniowy). Prace 

dostarczone po tym terminie lub bez załącznika do regulaminu nie będą brały udziału w 

konkursie i nie będą podlegały ocenie. 

 
1 Życzenia nie mogą zawierać słów obraźliwych i powszechnie uważanych za niecenzuralne.  



6. Udział w konkursie oznacza udzielenie zgody Organizatorowi do publicznej prezentacji pracy 

w mediach społecznościowych administrowanych przez Organizatora 

(www.facebook.com/lot.kociewie, www.instagram.com/kociewie). 

7. Wszystkie nadesłane/dostarczone prace zgodnie z postanowieniami Regulaminu zostaną 

opublikowane 10 lutego 2023 r. w mediach społecznościowych administrowanych przez 

Organizatora (www.facebook.com/lot.kociewie, www.instagram.com/kociewie). 

8. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem konkursu i 

akceptuje jego warunki. 

9. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników zgody na 

przetwarzanie danych osobowych związanych z organizacją konkursu oraz zdjęć z 

wizerunkiem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych 

materiałów za pośrednictwem dowolnych mediów w celach związanych z konkursem oraz w 

celach statutowych i promocyjnych Organizatora. 

10. Wszelkie spory rozstrzyga Organizator, którego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. W konkursie zostaną przyznane równoważne nagrody po jednej w każdej kategorii, które 

przyzna powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa,  

oraz jedna nagroda specjalna: 

  „Nagroda internautów” – dla autora pracy, którego dzieło zdobędzie najwięcej 

reakcji na profilu w mediach społecznościowych administrowanych przez 

Organizatora do dnia 16 lutego 2023 r. do godz. 16:00. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi 17 lutego 2023 r. za pomocą 

mediów społecznościowych Organizatora. 

3. Zwycięscy zostaną również poinformowani o wyróżnieniu ich pracy drogą mailową. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE  

z siedzibą w Swarożynie, ul. Szkolna 2, NIP: 593-24-42-704, REGON: 220039322. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w niżej wymienionym celu: 



a) realizacji konkursu Życzymy na Światowy Dzień Kociewia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych kontaktowych, 

b) realizacji konkursu Życzymy na Światowy Dzień Kociewia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO w zakresie wyrażonej zgody na publikację wizerunku. 

3. Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak również podmiotom 

współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których 

Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności 

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne itp. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 15 RODO, 

b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 16 RODO, 

c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 17 RODO, 

d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 18 RODO, 

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

które zostało wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej 

właśnie podstawie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, przy czym brak zgody lub jej 

cofnięcie nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, 

f) prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizowania celów związanych  

z przeprowadzeniem konkursu Życzymy na Światowy Dzień Kociewia. 

8. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani 

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Konkursu Życzymy na Światowy Dzień Kociewia 

 

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z warunkami niniejszego regulaminu konkursu Życzymy 
na Światowy Dzień Kociewia i akceptuję jego warunki. 

 

 

 

…………………………………….. ……………………………………..  …………………………………….. 

(miejscowość i data)   (podpis uczestnika)   (podpis opiekuna prawnego  

w przypadku osób niepełnoletnich) 

 


