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Regulamin konkursu #Zaczytane Katowice § 1 Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu „#ZaczytaneKatowice” zwanego dalej „Konkursem” jest Miasto Katowice działające przez Urząd 

Miasta Katowice (zwany dalej „Organizatorem”).  

2. Konkurs odbędzie się w terminie od 16 marca 2020 r. do godz. 23:59 dnia 25 marca 2020 roku.  

3. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin („Regulamin”).  

4. Konkurs ma na celu promocję czytelnictwa wśród mieszkańców Katowic.  

5. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem sieci Internet i odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal społecznościowy 

Facebook, Instagram czy Twitter. Portale nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs.  Organizator zwalnia z 

odpowiedzialności Facebook, Instagram, Twitter w przypadku roszczenia lub jakiejkolwiek szkody związanej z niniejszym 

Konkursem.  

§ 2 Udział w Konkursie  

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne i może wziąć w nim osoba ze statusem ucznia/wychowanka 

(uczeń/wychowanek: żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej, liceum, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej 

szkoły II stopnia oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (dalej: Uczestnik), który: a) posiada miejsce zameldowania 

na terenie miasta Katowice,   

b)jest pełnoletni a w przypadku osób niepełnoletnich - posiada zgodę opiekuna prawnego,   

c) nie jest w żaden sposób powiązany z Organizatorem   

d)zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,   

e) wykonał zadanie konkursowe zgodnie z zapisami regulaminu   

f) posiada własne lub opiekuna prawnego konto w serwisie Facebook, Instagram lub Twitter.   

Brak spełnienia któregokolwiek z warunków stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.   

2. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych 

z Konkursem.  

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, ani członkowie najbliższej rodziny ww. 
osób. Za członków najbliższej rodziny przyjmuje się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia.  

4. W konkursie Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie.  

§ 3 Przedmiot Konkursu  

1. Przedmiot konkursu polega na opublikowaniu posta na osobistym profilu w wybranym serwisie Facebook, 

Instagram lub Twitter (zwanego dalej „Zgłoszeniem”). Post powinien zawierać trzy elementy. Zdjęcie książki (którą Uczestnik 

przeczytał w okresie od 12 do 25 marca 2020 roku), hashtag #ZaczytaneKatowice oraz opis, za pomocą którego Uczestnik 

w ciekawy sposób zachęci do przeczytania wskazanej książki. Treść postu nie może przekroczyć 1000 znaków z spacjami.  

2. Organizator w tym miejscu podkreśla, że Uczestnikowi powinny przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe i 

osobiste do treści posta i zdjęcia.   

3. Organizator zastrzega, że post powinien być zgodny z Wytycznymi dla społeczności portalu Facebook, Instagram lub 

Twitter. W szczególności Przedmiot Konkursu nie może zawierać treści: a. mogących być uznanym za spam;  

b. o charakterze wulgarnym, erotycznym lub pornograficznym,  

c. naruszających przekonania religijne;  

d. wzywających do nienawiści na tle rasowym lub etnicznym;  

e. zawierających informacje obraźliwe lub nieprawdziwe;  

f. w jakikolwiek sposób nakłaniających do przemocy i nienawiści,  

g. stanowiących przekaz marketingowy usług lub towarów Uczestnika lub osób trzecich;  

h. naruszających w jakikolwiek sposób prawa Organizatora, Przyrzekającego lub osób trzecich;  

i. naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

  

  

§ 4  
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Zgłoszenie do Konkursu  

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie e-maila ze zrzutem ekranu (screenem) posta zawierającego 

przedmiot na adres e-mail: zaczytane@katowice.eu w terminie od 16 marca 2020 r. do godz. 23:59 dnia 25 marca 2020 

roku  

2. Warunkiem dokonania skutecznego zgłoszenia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest przesłanie wraz ze screenem 

wypełnionych i podpisanych skanów/zdjęć formularzy zgód, o których mowa w § 2 ust. 2 lub 3 Regulaminu.   

3. Zgłoszenia można wysyłać od 16 marca 2020 r. do godz. 23:59 dnia 25 marca.  

4. Załącznik do maila zgłoszeniowego (screen) powinien być przesłany w jednym z następujących formatów: .jpeg, .jpg .png, 

zaś jego wielkość nie powinna przekraczać 5 MB.  

  

§5 Wybór zwycięzcy  

1. Jury w konkursie stanowić będą pracownicy Urzędu Miasta Katowice: naczelnik wydziału komunikacji społecznej, 

naczelnik wydziału promocji, naczelnik wydziału edukacji i sportu oraz naczelnik wydziału kultury. Ocena zgłoszeń będzie 

zależała od stopnia wypełnienia kryteriów wymienionych w §2 niniejszego Regulaminu.  

2. Zwycięskie zgłoszenia – łącznie 10 najlepszych wśród czterech kategorii wiekowych (I – dzieci małe do lat 6,  II – uczniowie 

klas od 1 do 3 szkół podstawowych, III – uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych, IV – uczniowie szkół średnich) wyłoni 

Jury.  

3. Jury ocenia zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu, oryginalność, pomysłowość i kreatywność uzasadnienia wyboru 

danej książki, a także walory estetyczne wykonanej fotografii książki.  

4. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30.04.2020 roku na stronie www.katowice.eu.  

5. Jednocześnie Organizator o decyzji Jury powiadomi Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu konkursu oraz zmiany daty ogłoszenia wyników konkursu.  

  

§6 Nagroda i jej odbiór  

1. Konkurs przewiduje dziesięć równorzędnych miejsc zwycięskich.  

2. Organizator wskazuje, że dla Uczestnika Konkursu, którego zgłoszenie zostanie uznane przez Jury Konkursowe za 

zwycięskie (zwanego dalej „Laureat”), nagrodę stanowić będzie bon zakupowy o wartości 500 zł. przekazany przez 

Organizatora.  

3. Wydanie nagrody może by dokonane wyłącznie do rąk własnych zwycięzcy. Organizator może prosić o okazanie 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz status ucznia lub studenta i odmówić wydania nagrody, gdy Uczestnik 

odmówi okazania dokumentu bądź dane widniejące w dokumencie nie będą tożsame z wysłanymi przez Uczestnika na 

adres zaczytane@katowice.eu   

4. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na inną osobę.   

5. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny ani przekazana na rzecz innych osób.  

  

 § 7 Prawa autorskie  

1. Każdy Uczestnik dokonując Zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do 

dzieła objętego Zgłoszeniem  

2. Dokonując Zgłoszenia każdy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, nieograniczonej 

terytorialnie, do korzystania ze zgłoszenia (zdjęcie i treść posta) na wszystkich polach eksploatacji.  

4. Z tytułu udzielenia licencji oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do przesłanych Zgłoszeń, Uczestniczkom 

Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie.  

§8 Dane osobowe  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) – zwanego dalej RODO – 

informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. 

Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu  

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;  
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3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Zaczytane Katowice” na podstawie 

udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.   

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.  

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.  

9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości wzięcia udziału w konkursie.  

10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.  

  

§9 Postanowienia końcowe  

1. Konkurs nie stanowi gry losowej (w tym loterii promocyjnej), ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu bez podania przyczyn.  

Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w taki sam sposób, w jaki ogłoszona została informacja o rozpoczęciu konkursu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w sytuacji, gdy zostanie przesłana 

niewielka liczba zgłoszeń, a żadne z nich nie spełni warunków Regulaminu lub gdy poziom przesłanych zgłoszeń będzie 

niezadowalający.  

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za unieważnienie Konkursu lub jego odwołanie Konkursu.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników danych nieprawdziwych, w tym błędnych lub 

uniemożliwiających wręczenie Nagrody.  

7. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad i warunków 

Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.  

8. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna u Organizatora w jego biurze pod adresem: 40-003 Katowice, ul. Rynek 

13 oraz na stronie www.katowice.eu   

9. Sprawy nieobjęte przedmiotowym Regulaminem rozstrzyga Organizator. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie  

10. Wszelkie zastrzeżenia oraz sugestie związane z konkursem należy zgłaszać poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną  

na adres e-mail zaczytane@katowice.eu    
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Załącznik nr 1  

„Zaczytane Katowice”  

  

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE WRAZ Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU (uczestnicy poniżej 18 roku życia)  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …............................................... w Konkursie pt. „Zaczytane 

Katowice”, organizowanym przez „Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy 

ul. Rynek 13.  

Poniżej podaję dane dziecka oraz dane kontaktowe:   

Imię i Nazwisko dziecka, data urodzenia:    

Imię i Nazwisko rodzica lub opiekuna:    

adres e-mail rodzica lub opiekuna:    

telefon rodzica lub opiekuna:    

  

Oświadczam, że znam w całości Regulamin Konkursu oraz że w pełni akceptuję jego treść. W szczególności potwierdzam, że 

znane mi są postanowienia Regulaminu dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz kwestii praw autorskich 

dotyczących przedmiotu Konkursu. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są pełne i prawdziwe. Oświadczam, że 

przesłane do Konkursu zgłoszenie jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i 

pokrewnych. Deklaruję zamieszkanie na terenie miasta Katowice. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe mojego 

dziecka (imię, nazwisko, wiek) zostaną udostępniane na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych 

Organizatora Konkursu w tym informujących o przebiegu Konkursu i jego wynikach.   

  

  

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

(miejscowość, data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)   

  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka 

…………………………………….. objętych Zgłoszeniem Konkursowym na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym 

w celu wyłonienia Laureatów w Konkursie oraz realizacji ewentualnych reklamacji.   

  

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

(miejscowość, data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)  
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„Zaczytane Katowice”  

  

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE WRAZ Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU (uczestnicy powyżej 18 roku życia)  

Ja, ………………………………, oświadczam, że wyrażam chęć udziału w Konkursie pt. „Zaczytane Katowice”, organizowanym przez 

„Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Rynek 13.  

Poniżej podaję dane kontaktowe:   

Imię i Nazwisko, data urodzenia:    

Adres e-mail:    

Telefon:    

  

Oświadczam, że znam w całości Regulamin Konkursu oraz że w pełni akceptuję jego treść. W szczególności potwierdzam, że 

znane mi są postanowienia Regulaminu dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz kwestii praw autorskich 

dotyczących przedmiotu Konkursu. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są pełne i prawdziwe. Oświadczam, że 

przesłane do Konkursu zgłoszenie jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i 

pokrewnych. Deklaruję zamieszkanie na terenie miasta Katowice oraz posiadanie statusu ucznia/studenta. Przyjmuję do 

wiadomości, że moje dane osobowe (imię, nazwisko, wiek) zostaną udostępniane na stronach internetowych i profilach na 

portalach społecznościowych Organizatora Konkursu w tym informujących o przebiegu Konkursu i jego wynikach.   

  

  

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

(miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika)   

  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych …………………………………….. objętych 

Zgłoszeniem Konkursowym na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia Laureatów w 

Konkursie oraz realizacji ewentualnych reklamacji.   

  

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

(miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika)  

  


