
Regulamin Konkursu „Tomaszów Offline” 

 

I. Postanowienia ogólne:  

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady 

konkursu zwanego dalej „Konkursem”, na realizację zadania konkursowego pt. 

„Tomaszów Offline”, w którym uczestnik wykona 6 zdjęć obrazujących formy 

aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.  

2. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie 

Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, zwane dalej 

„Organizatorem”. 

3. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

 

II. Cele konkursu:  

1. Propagowanie zdrowego stylu życia.  

2. Motywowanie mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego i okolic do 

aktywności fizycznej. 

3. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadmiernego korzystania z mediów 

cyfrowych. 

  

III. Założenia organizacyjne:  

1. Konkurs jest jednoetapowy i zostanie przeprowadzony w dniach 13-

27.05.2021 r.  

2. Należy przesłać 6 zdjęć w pliku w formacie .JPG, .PNG, .BMP.  

3. Do zdjęć należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (skan 

lub fotokopię). Karta zgłoszeniowa musi być podpisana przez pełnoletniego 

uczestnika.  

4. Termin przesyłania zdjęć upływa 27.05.2021 r., o godzinie 23.00. 

5. Zdjęcia powinny być przesłane na adres e-mail: mariusz.kosylak@mck-tm.pl. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania 

konkursowego.  

7. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki konkursu określone  

w niniejszym regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie.  

8. Z udziału w konkursie wyłączeni są: dzieci pracowników organizatora oraz ich 

rodziny.  

 

IV. Warunki udziału w konkursie:  

1. W konkursie mogą brać udział rodziny, niewielkie grupy przyjaciół. 

Przynajmniej jeden uczestnik musi być pełnoletni.  

2. Regulamin oraz wzór karty zgłoszeniowej dostępne są na stronie internetowej 

MCK: www.mck-tm.pl. 



3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację zdjęć przez organizatora. 

 

V. Jury konkursu i kryteria oceny:  

1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny jury powołanego przez 

organizatora.  

2. Członkowie jury wybiorą ze swego grona przewodniczącego.  

3. Członkowie jury przy ocenie pracy wezmą pod uwagę następujące kryteria:  

a. wykorzystanie lokalnych miejsc i atrakcji turystycznych,  

b. różnorodność prezentowanych aktywności, 

c. oryginalność podejścia do tematu. 

4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i wyróżnienia dla laureatów 

konkursu. Fundatorami nagród będą: Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie 

Mazowieckim oraz TlenoStacja Piotr Stankowski ul. Smugowa 1/11 

Tomaszów Mazowiecki. 

O podziale nagród decyduje jury konkursu. Wyniki konkursu zostaną 

ogłoszone na stronie www.mck-tm.pl. Laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie i e-mailowo o miejscu i terminie wręczenia nagród/wyróżnień.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników 

konkursu. 

6. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

VI. Postanowienia końcowe:  

1. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Miejskim Centrum 

Kultury, wysyłając e-mail z pytaniem na adres: kontakt@mck-tm.pl lub 

telefonicznie pod numerem 44 712 23 69.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia konkursu 

oraz pozostałych terminów.  

3. Spory związane z konkursem będą rozpatrywane przez organizatora, a jego 

decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu i niewyłonienia 

laureatów.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem 

możliwości skontaktowania się z laureatami konkursu.  

6. Warunkiem otrzymania nagrody/wyróżnienia jest osobiste odebranie nagrody 

przez uczestnika oraz jego opiekuna prawnego w miejscu i czasie wskazanym 

przez organizatora.  

7. Zdjęcia z wręczania nagród zostaną zamieszczone na stronach internetowych 

oraz w mediach społecznościowych organizatora, a także w mediach 

lokalnych.  

8. Organizator zastrzega, że uczestnicy biorący udział w konkursie nie mogą 

swoim zachowaniem naruszać przepisów (nakazów, zakazów) 

obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii COVID-19.  

9. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. 

 

http://www.mck-tm.pl/
mailto:kontakt@mck-tm.pl


Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w oparciu 

o zgodę 

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w konkursie „Tomaszów 
Offline” jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą 
przy placu Kościuszki 18, tel. 44 712 23 69, e-mail: kontakt@mck-tm.pl. 

2. W celu skorzystania ze swoich praw wynikających z RODO, w tym w celu 
odwołania zgody należy skontaktować się z Administratorem z 
wykorzystaniem wskazanych danych kontaktowych lub wyznaczonym 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@mck-tm.pl. 

3. Dane osobowe wraz z wizerunkiem osób, których dane dotyczą, będą 
przetwarzane w celach statutowych Miejskiego Centrum Kultury 
w Tomaszowie Mazowieckim w mediach i na stronie internetowej. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i konieczne dla 
realizacji zadań kulturalnych związanych z naszą działalnością. 
Odmowa podania danych uniemożliwi udział w imprezach organizowanych na 
podstawie Pani/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

6. Przysługuje Pani/u także  prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej 
wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

7. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 
zakończenie imprezy oraz jako dane archiwalne w związku z naszą 
działalnością kulturalną. 

8. Pani/a dane mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego na 
podstawie przepisów prawa.  

9. Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji 
międzynarodowych.  

10. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
11. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
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