
 

 

REGULAMIN 

konkursu pn. „Trzeźwo myślę – zdrowo myślę 2” 

§ 1 

Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: 

Organizator - Stowarzyszenie Dobre, z siedzibą przy ul. Żywiecka 25, 33-300 Nowy Sącz, wpisane do 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000731332, NIP 734 35 58 863. 

Regulamin – niniejszy regulamin konkursu pn. „Trzeźwo myślę – zdrowo myślę 2”. 

Konkurs – konkurs pod hasłem. „Trzeźwo myślę – zdrowo myślę 2” organizowany przez Organizatora 

na podstawie Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Uczestnik – osoba, która bierze udział w Konkursie na podstawie Zgłoszenia. 

Zgłoszenie – zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie dokonane przez jego przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego. 

Praca – materiał autorstwa Uczestnika, przesłany Organizatorowi w ramach Konkursu wraz ze 

Zgłoszeniem. 

§ 2 

Konkurs 

1. Konkurs organizowany jest w terminie od  20 maja 2019 r. do 30 listopada 2019 r.  

2. W konkursie może wziąć udział osoba w wieku od 10 lat do 18 lat mająca miejsce 

zamieszkania na terenie Nowego Sącza, lub ucząca się w szkole, która ma swoją siedzibę na 

terenie Nowego Sącza, na podstawie Zgłoszenia dokonanego przez przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego. 

3. Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać Organizatorowi do dnia 30 września 2019r. w 

formie elektronicznej, na adres poczty e-mail: dobrestowarzyszenie@gamil.com, w tytule 

wiadomości wpisując hasło „KONKURS”. 

4. Zgłoszenia należy dokonać wykorzystując formularz dostępny w siedzibie Organizatora oraz 

na stronie www.dts24.pl 

5. Każdy Uczestnik do Zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć Pracę, wykonaną zgodnie z 

warunkami Konkursu określonymi w § 3 Regulaminu.  

6. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

7. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi licencji na 

korzystanie z Pracy  na zasadach określonych w § 6 Regulaminu. 



 

 

8. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika oraz jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, na 

warunkach określonych w § 7 Regulaminu.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w Zgłoszeniu w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie.  

§ 3 

Praca 

1. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane Prace, które: 

1) są wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; 

2) mają postać pojedynczej fotografii, serii fotografii (maksimum 3) lub filmu video o 

długości do ok. 60 sekund, 

3) dotyczą hasła Konkursu „Trzeźwo myślę – zdrowo myślę” w szczególności poprzez 

propagowanie różnych form aktywności jako alternatywy dla alkoholu;  

2. Uczestnik może Zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę. W przypadku Zgłoszenia większej 

liczby Prac Organizator zakwalifikuje do Konkursu wyłącznie Pracę Zgłoszoną jako pierwszą.  

§ 4 

Nadzór nad Konkursem i rozstrzygnięcie 

1. Nadesłane prace do Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.dts24.pl w terminie od 

1 października 2019r., do 31 października 2019r. 

2. Głosowanie w Konkursie odbywać się będzie za pomocą formularza umieszczonego na 

stronie dts24.pl i będzie trwało od 1 października 2019r.,  do 31 października 2019r., do godz. 

23:59, na następujących warunkach: 

a) Głosując za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie www.dts24.pl, 

głosujący oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje 

jego treść. 

b) Uczestnik Konkursu może oddać maksymalnie dwa głosy w ciągu 24 godzin, 

c) W obliczeniu wyników biorą udział głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do 

godziny zakończenia Konkursu,  

d) Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem formularza 

umieszczonego na stronie www.dts24.pl zapewnia Organizator. 

3. W przypadku gdy dwie lub więcej prac będą miały łącznie taką samą liczbę punktów, 

zwycięstwo w końcowej klasyfikacji uzyska Praca wskazana przez Komisję konkursową. 

4. O ostatecznych wynikach Konkursu rozstrzyga Komisja powołana przez Organizatora w dniu 

jego ogłoszenia. 
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5. Komisja składa się z trzech członków.  

6. Komisja podejmuje decyzję większością głosów.  

7. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, dokonuje przyjęcia Zgłoszeń oraz 

ich weryfikacji pod względem zgodności z Regulaminem, rozpatruje reklamacje i zastrzeżenia 

Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu oraz wyłania zwycięzcę i dwóch laureatów 

Konkursu.   

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 15.11.2019r., i podane do wiadomości w 

siedzibie Organizatora oraz na stronie www.dts24.pl 

§ 5 

Nagrody 

1. Nagrody określa i funduje Organizator.  

2. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę o wartości 400 zł brutto. 

3. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody o wartości 600 zł brutto łącznie. 

4. Uczestnicy Konkursu otrzymają upominki.  

5. Nagrody wręcza Organizator w swojej siedzibie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 

Konkursu. O terminie wręczenia nagród zwycięzca oraz laureaci zostaną powiadomieni za 

pośrednictwem wiadomości sms wysłanej na numer telefonu podany w treści Zgłoszenia.  

6. Po odbiór nagrody Uczestnik zobowiązany jest zgłosić się w wyznaczonym terminie wraz 

przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym.  

7. Nagrodzone Prace oraz Prace wskazane przez Komisję zostaną opublikowane na łamach 

gazety „Dobry Tygodnik Sądecki” oraz na stronie internetowej pod adresem www.dts24.pl. 

§ 6 Licencje 



 

 

1. Dokonując Zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 

niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na:  

1) korzystanie z Pracy przez Organizatora na następujących polach eksploatacji: 

a) wprowadzania Pracy do pamięci komputera, 

b) wprowadzania Pracy do własnych baz danych Organizatora, bądź w postaci 

oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, 

c) w zakresie utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu i zwielokrotniania Pracy 

dowolną techniką, w tym optyczną, drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową 

d) przekazywania lub przesyłania zapisów Pracy pomiędzy komputerami, serwerami i 

użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju 

środków i technik, 

e) publicznego udostępniania Pracy, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w 

trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach 

telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług 

telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług 

interaktywnych. 

f) łączenie z innymi częściami lub podział na części, 

g) dokonanie opracowań Pracy, w tym przede wszystkim w zakresie niezbędnym z 

punktu widzenia technicznego do udostępnienia Pracy na stronach internetowych 

Organizatora, 

h) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, 

reklamowych, promocyjnych i marketingowych,  

2) publikację Pracy na warunkach opisanej powyżej licencji bez noty autorskiej, 

3) wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

lit. g 

 

§ 7 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dobre z siedzibą w Nowym Sączu, 

33-300 Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25. 

2. Podane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Uczestników dane 

osobowe będą przetwarzane zgodnie z  Rozporządzeniem 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 - RODO) przez 

Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach 

marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, 

analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z osobą udostępniającą dane. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku 

realizacji Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

3. Każdy, kto podał Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe ma prawo do 

żądania:  

1) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od 

Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania 

dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących 

informacji:  

- celach przetwarzania danych,  

- kategoriach przetwarzanych danych,  

- odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator danych osobowych 

ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, 

- możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich 

realizacji, o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

- zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego 

konsekwencjach;  

2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Administratora 

danych osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są 

nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Administratora danych 

osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do 

bycia zapomnianym”). 

4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od 

Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy:  

- uczestnik Konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych 

przez Administratora danych osobowych,  

- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się 

usunięciu danych, Administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych 



 

 

osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi Konkursu do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. 

5) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych 

dostarczonych Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu 

administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli:  

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,  

- dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.  

4. Osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jak również prawa do cofnięcia 

udzielonej zgody.  

5. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien 

osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Prawa, o których mowa powyżej, mogą być 

wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie 

Dobre, ul. Żywiecka 25, 33-300 Nowy Sącz. 

6. Podanie danych jest dobrowolne jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane 

osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres 

trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a 

także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 

7. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie 

od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane 

Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od 

Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także 

produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. 

Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym 

zakresie wysyłając maila na adres mailowy dobrestowarzyszenie@gmail.com w tytule 

wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty 

z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości. 

8. Dane eksploatacyjne wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności 

przeprowadzenia Konkursu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu 

również po opuszczeniu przez użytkownika strony Konkursu. 

9. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla 

anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób 

głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, 



 

 

zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, 

akceptowany typ odpowiedzi serwera).  

10. W celu realizacji Konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych 

Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie podmiotom 

współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Konkursu oraz akcji 

marketingowych i promocyjnym (np. obsługa IT, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w 

celu realizacji prawa do nagrody.  

11. Administrator danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom. 

12. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych 

osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2019 r.  

2. Każda osoba dokonująca Zgłoszenia zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem  oraz 

przestrzegania jego postanowień.  

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.dts24.pl 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się   odpowiednie 

obowiązujące przepisy prawne. 

 

 


