
REGULAMIN KONKURSÓW 

„Maślicka Kocia Piękność” 

„Najstarszy Kot Maślic” 

 

§ 1. Postanowienie Ogólne 

1. Organizatorami Konkursów o nazwie „Maślicka Kocia Piękność” i „Najstarszy Kot Maślic”, 

zwanego dalej „Konkursami”, są Filia nr 7 MBP ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław oraz Rada 

Osiedla Maślice ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław zwane dalej „Organizatorami”. 

2.  Konkursy zostaną przeprowadzone na terenie Filii nr 7 MBP przy ul. Suwalskiej 5 we  

Wrocławiu w dniu 17 lutego 2019 roku.  

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursów i określa prawa oraz obowiązki jego 

Uczestników/Uczestniczek. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursach 

1. Uczestniczkami/Uczestnikami Konkursów mogą być osoby fizyczne od 16 roku życia, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terenie Maślic,  

spełniające warunki określone w Regulaminie (osoby niepełnoletnie za okazaniem zgody 

rodziców lub opiekunów prawnych). 

2. Uczestniczkami/Uczestnikami Konkursów mogą być Organizatorzy i Fundatorzy nagród, jak 

również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo Organizatorów i Fundatorów. 

3. Uczestniczkami/Uczestnikami Konkursów mogą być osoby, które zgłoszą swój udział w 

Konkursach u Organizatorów i spełnią wszystkie warunki przez nich określone. 

 

 § 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursach 

1. Aby wziąć udział w Konkursach należy w dniach 28.01.2019 r. do 15.02.2019 r. przynieść do 

Filii nr 7 przy ul. Suwalskiej 5 zdjęcie swojego kota w formacie min. 20 cm x 30 cm kolorowe 

lub czarno-białe (dopuszcza się wydruk w formacie A4). Do zdjęcia należy dołączyć osobno 

opis, w którym zawarte będą następujące dane: imię kota, wiek kota i dane kontaktowe 

właściciela (telefon, mail). Każdy/-a Uczestnik/Uczestniczka Konkursów może dostarczyć 

max. 3 zdjęcia. Organizatorzy zastrzegają sobie wybór tylko jednego zdjęcia od każdego/-j 



Uczestnik/Uczestniczki do ścisłego finału i oceny przez jury. Wszystkie zdjęcia dostarczone 

przez Uczestników/Uczestniczki Konkursów będą udostępnione w formie wystawy w Filii nr 

7 MBP przy ul. Suwalskiej 5 do końca marca 2019 r. 

2. Aby udział w Konkursach był uznany należy przynieść opisane zdjęcie w terminie 28.01.2019 

do 15.02.2019 do Filii nr 7 MBP przy ul. Suwalskiej 5 we Wrocławiu. 

3. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich, ani dóbr osobistych. Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/-a do uzyskania 

od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, 

zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursach. Naruszenie 

przez Uczestnika/Uczestniczkę powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne 

naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w 

Konkursach. Uczestnik/Uczestniczka będzie wyłącznie odpowiedzialny/-a za zgodność z 

prawem dostarczonej fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez 

Organizatorów w ramach Konkursów. 

4. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych zdjęć.  

5. Konkursy zostaną rozstrzygniete 17.02.2019 r. między godz. 13.30-14.00. 

 

 § 4. Zasady wyłaniania zwycięzców 

1. Zwycięzcy Konkursów zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników/Uczestniczek, którzy/-e 

spełniają warunki wymienione w §2 i 3 Regulaminu. 

2. Zwycięzcy Konkursu „Maślicka Kocia Piękność” zostaną wyłonieni w 4 kategoriach: 

I Maślicka Kocia Piękność 

II Maślicka Kocia Piękność 

III Maślicka Kocia Piękność 

I Maślicka Kocia Piękność- nagroda publiczności 

3. Zwycięzcy Konkursu „Najstarszy Kot Maślic” zostaną wyłonieni w 3 kategoriach: 

I Najstarszy Kot Maślic 

II Najstarszy Kot Maślic 

 III Najstarszy Kot Maślic 

4. Laureatów/Laureatki Konkursów we wszystkich siedmiu kategoriach wymienionych w § 4p. 

2 i 3 wyłoni jury.  Skład jury zostanie wcześniej ogłoszony przez Organizatorów. W skład jury 

wchodzą trzy osoby, które są miłośnikami kotów. W skład jury nie mogą wchodzić 

Organizatorzy konkursów. 



5. Nagroda publiczności jest przyznawana przez oddanie głosów publiczności zebranych w Filii 

nr 7 MBP dnia 17.02.2019., a zwycięzców określi ilość zebranych głosów. 

6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursów czuwać będą Organizatorzy. 

7. Po wyłonieniu zwycięzców Organizatorzy Konkursów w dniu 17.02.2019 roku między godz. 

13.30-14.00 ogłoszą zwycięzców we wszystkich 7 kategoriach konkursowych, o których 

mowa w § 4p. 2 i 3. 

§ 5. Nagroda 

1. Nagrody wraz z dyplomami dostaną wszyscy właściciele zwycięskich kotów we wszystkich 7 

kategoriach konkursowych, o których mowa w § 4p.2 i 3. 

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane w postaci rzeczowej lub voucherów na usługi. 

3. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 17.02.2019. 

4. Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki, których koty wezmą udział z Konkursach i nie będą 

zwycięzcami, dostaną dyplomy uczestnictwa. 

 

§ 6. Reklamacje 

1. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia, co do przebiegu Konkursów można 

zgłaszać Organizatorom Konkursów wyłącznie w dniu 17.02.2019 przez 20 minut od 

momentu zakończenia Konkursów.  

 

 § 7 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy są 

Organizatorzy. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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). 

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: maslice@osiedla.wroclaw.pl. 



3. Dane osobowe Uczestników/Uczestniczek będą przetwarzane w celu organizacji 

przeprowadzenia Konkursów, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują 

obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

Konkursach. 

5. Uczestnikom/Uczestniczkom Konkursów, którzy/-e podają dane osobowe przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo 

do: 

a. sprostowania danych, 

b. usunięcia danych, 

c. ograniczenia przetwarzania danych, 

d. przenoszenia danych, 

e. wniesienia sprzeciwu, 

f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Organizatorzy będą zbierać od Uczestników/Uczestniczek Konkursów następujące dane: 

a. imię i nazwisko, 

b. adres e-mail, 

c. numer telefonu. 

7. Uczestnikom/Uczestniczkom Konkursów przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

8. Uczestnik/Uczestniczka Konkursów zezwala na wykorzystanie jego/jej imienia i nazwiska w 

celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursów. 

9. Organizatorzy oświadczają, iż dane Uczestników/Uczestniczek Konkursów nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

10. Dane Uczestników/Uczestniczek Konkursów nie będą udostępniane podmiotom 

zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

11. Dane Uczestników/Uczestniczek Konkursów będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów. 

12. Organizatorzy stosują środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. Organizatorzy wdrożyli odpowiednie środki aby zapewnić 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, 

kosztu wdrozenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko 

naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i 



wadze zagrożenia. Organizatorzy w szczególności uwzględniają ryzyko wiążące się z 

przetwarzaniem danych wynikające z: 

1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych 

lub w inny sposób przetwarzanych. 

 

§ 8 . Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny będzie na stoisku konkursowym w czasie trwania Konkursów u 

Organizatorów oraz na stronie Rady Osiedla Maślice (osiedle.wroc.pl/index.php/maslice) 

przez okres przyjmowania zgłoszeń. 

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków 

Konkursów w czasie trwania Konkursów, jeśli jest to  uzasadnione celem Konkursów i nie 

wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursach, z tym, że zmiany te nie mogą 

naruszać praw już nabytych przez Uczestników/Uczestniczki Konkursów. Wszyscy 

Uczestnicy/Uczestniczki Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie 

informacji o zmianach w Regulaminie na stoisku konkursowym. 

3. Zasady przeprowadzenia Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszystkie 

materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. 

4. Wszelka zbiórka pieniężna niesie za sobą zgody odpowiednich instytucji. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwie przepisy prawa 

cywilnego i innych ustaw. 

 

 

 


