
 
 

 
 

REGULAMIN 

„Konkurs Walentynkowy” 

I. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA 

„Konkurs Walentynkowy”  odbywa się w dowolnym miejscu Polski, do 14 lutego 2021 r., o godz. 24.00  

II. CEL 

1. Popularyzacja prostych form aktywności fizycznej jako doskonałej alternatywy spędzania czasu 

wolnego. 

2. Promocja postaw proekologicznych i zdrowego stylu życia. 

3. Promocja Miasta Lubartów. 

III. ORGANIZATOR 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie – Kontakt:  tel. 501-943-818, , e-mail: 

biuro@mosirlubartow.pl  

IV. FORMUŁA  

Wszystko co należy zrobić – to podczas wspólnej aktywności sportowej wykonać zdjęcie ze „swoją 

połówką” oraz zamieścić je w komentarzu na naszym FB oraz przesłać na adres e-mail: 

biuro@mosirlubartow.pl w terminie do 14 lutego 2021 roku, do godz. 24.00.  

V. NAGRODY  

1. Organizator przewiduje nagrodę główną – sesja zdjęciowa dla dwojga, w ustalonym przez obie strony 

terminie. 

2. Komisja wyłoni Zwycięzcę konkursu, wśród nadesłanych fotografii. 

3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej poprzez wysłanie 

wiadomości e-mail lub FB  

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Konkurs trwa do 14 lutego 2021 roku. 

3. Zdjęcie musi być udostępnione na FB w komentarzu do linku oraz przesłane na adres e-

mail:biuro@mosirlubartow.pl, w terminie do 14.02.2021. 

4. Zgłaszający musi być autorem zdjęcia. 

5. Do konkursu można zgłaszać tylko własne, niepublikowane wcześniej zdjęcia.  

6. Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich prezentacje na naszej stronie 

www.mosirlubartow.pl oraz FB 

7. Fotografie dodtarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie 

mailto:biuro@mosirlubartow.pl
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VII. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie będą spełniały kryteriów ujętych 

w regulaminie, będą sprzeczne z prawem oraz będą naruszały dobre zasady współżycia społecznego 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników konkursu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

2. Organizator informuje: 

• organizatorem danych osobowych uczestnika konkursu jest: Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Lubartowie, 

• w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z 

Inspektorem Danych Osobowych, e-mail: zaslaw@doradztwo-lubartow.pl. 

• dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji konkursu, oceny 

przesłanych zdjęć, wyłonienie Zwycięzcy, ogłoszenie wyniku konkursu (w tym w 

środkach masowego przekazu), wydania przyznanych w konkursie nagród. 

• podstawa prawna przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu – jest 

wyrażenie przez nich zgody na to przetwarzanie, 

• odbiorcami danych osobowych Uczestników  konkursu będą strony trzecie w 

rozumieniu art. 4 pkt.10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

będący w posiadaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących 

konkursu, a także inernauci odwiedzający strony internetowe, 

• na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu 

ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

• uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

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

cofnięciem, 

• podanie danych osobowych uczestników konkursu jest dobrowolne, podanie tych 

danych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, niemniej bez ich podania nie 

jest możliwe uczestnictwo w konkursie.   

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestników zabawy obowiązują przepisy niniejszego regulaminu. 

2. Zapisując się do udziału w zabawie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo 

oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach 

eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do 

pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez, zamieszczania i 

publikowania w wydawnictwach na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w 

prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.  

3. Jednocześnie przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, 

poz. 1781 ze zm.) 

4. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator. 

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 


