
REGULAMIN KONKURSU 

Konkurs z okazji Dnia Dziecka 

 

1. Organizatorem konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w 

Jaworzynie Śląskiej  

2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.  

3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony Facebook  - Fanpage o nazwie „Jaworzyna Śląska 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna”, znajdującego się pod adresem 

https://www.facebook.com/sokibp/   

4. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci z terenu Gminy Jaworzyna Śląska. W przypadku 

nie posiadania przez dziecko profilu na portalu Facebook – możliwe jest wzięcie udziału za 

pośrednictwem profilu opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział dziecka w konkursie. 

5. Wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie 

6. Konkurs polega na wykonaniu 5 zadań/wyzwań publikowanych na Fanpage’u SOKiBP i 

publikowaniu rozwiązań w formie cyfrowej: zdjęć lub filmów 

7. Wyzwania będą publikowane codziennie począwszy od 1 czerwca (wyzwanie nr 1), od 2 

czerwca do 5 czerwca o godzinie 15:00 (wyzwania nr 2, 3, 4, 5) 

8. Wykonane przez uczestnika wyzwanie należy udostępnić w „komentarzu” pod postem 

dotyczącym danego wyzwania na Fanpage’u SOKiBP 

 Uwaga! W przypadku publikowania rozwiązania w imieniu dziecka przez rodzica lub 

opiekuna prawnego – należy każdorazowo zamieścić imię i nazwisko uczestnika 

9. Zasady przyznawania punktów: 

 3 pierwsze osoby, które najszybciej  zamieszczą prawidłowo rozwiązane zadania 

otrzymują kolejno – 5, 3, 2 pkt. 

 Pozostałe osoby zamieszczające poprawne rozwiązania – otrzymują 1 pkt. 

 Rozwiązania zadań można zamieszczać do godziny 24:00 danego dnia (z wyjątkiem 

zadania nr 1) 

 W zadaniu nr 1 punkty przyznawane są w oparciu o kryteria oceny jury powołane przez 

Organizatora  

 Punkty zdobyte w poszczególne dni sumują się. 

 

10. Zasady przyznawania nagród: 

 Nagrody rzeczowe otrzymują uczestnicy, którzy zdobyli największą ilość punktów:  

  I miejsce – smartfon 

 II miejsce – głośnik mobilny 

 III miejsce – słuchawki z mikrofonem 

 Losowanie nagród 

 Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane 3 nagrody rzeczowe – 

opaski smart band. 

 Przez uczestnika konkursu rozumie się tu osobę (nie będącą zwycięzcą) – która 

wzięła udział we wszystkich „wyzwaniach” publikując poprawne ich 

rozwiązanie 

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych według zasad zawartych w poniższej klauzuli informacyjnej 



 

Klauzula informacyjna dotycząca udziału w konkursie  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka 

Publiczna w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska, zwany dalej SOKiBP 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w SOKiBP, e-mail: iod@sokibp.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach 

przeprowadzenia konkursu z okazji Dnia Dziecka za pośrednictwem portalu społecznościowego 

Facebook 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora oraz 

innym odbiorcom danych osobowych współdziałających z SOKiBP w realizacji obowiązku prawnego, a 

także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. Dane w postaci imienia i nazwiska będą podane do wiadomości publicznej w 

związku z ogłoszeniem wyników konkursu i organizacją wystawy prac. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez SOKiBP przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących 

przechowywania określonych dokumentów. 

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

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

granicach określonych w przepisach prawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niemożność udziału w konkursie wskazanym w pkt. 3 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 

przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

Organizator konkursu: 
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna 
ul. Powstańców 3,  58-140 Jaworzyna Śląska 
tel. 504 088 676 
e-mail: imprezy@sokibp.pl 
 


