
 

 

 

 

Regulamin Konkursu „Dziewczyna Akcji Eksploracyjno - Historycznej Jezioro 

Tajemnic 2018” zwany dalej Regulaminem. 
 

I Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie „Dziewczyna Akcji 

Eksploracyjno - Historycznej Jezioro Tajemnic 2018”. 

2. Celem Konkursu jest wybór tzw.  „Dziewczyna Akcji Eksploracyjno - Historycznej Jezioro Tajemnic 

2018” – osoby, której wizerunek zostanie wykorzystany do promocji Akcji Eksploracyjno - 

Historycznej Jezioro Tajemnic. 

3. Organizatorem Konkursu  jest Starosta Drawski. 

 

4.Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde   

zgłoszenie Uczestniczki do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne 

z faktem, iż Uczestniczka zapoznała się z treścią Regulaminu i go akceptuje oraz wyraziła zgodę 

na przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych oraz bezpłatne wykorzystanie wizerunku. 

5.Regulamin konkursu będzie dostępny w Internecie na stronie internetowej www.jeziorotajemnic.pl, 

a także w siedzibie Organizatora, tj. w Drawsku Pomorskim, pl. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko 

Pomorskie, pokój 303. 

 

II. Czas trwania konkursu 

 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.01.2018 roku o godzinie 8:00 i trwa do 14.02.2018 do godziny 

14:00. 

 

III. Uczestnicy konkursu 

 

W Konkursie może wziąć udział osoba zwana dalej ,,Uczestniczką” spełniająca łącznie następujące 

warunki: 

1)  jest pełnoletnią osobą fizyczną, płci żeńskiej, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, 

mieszkającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

2)  nie jest pracownikiem Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ani nie należy do 

najbliższej rodziny pracowników tego Starostwa (mąż, żona, zstępni, wstępni, rodzeństwo i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia); 

3)  przystępując do konkursu dobrowolnie wyrazi  zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, dane adresowe (ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, 

miejscowość) oraz numer telefonu kontaktowego i e-mail), przez Organizatora , zgodnie z ustawą            

o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. oraz na bezpłatne wykorzystanie wizerunku, dla 

celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu; 



4)  zaakceptuje Regulamin Konkursu „Dziewczyna Akcji Eksploracyjno - Historycznej Jezioro Tajemnic 

2018” w sposób wskazany przez Organizatora. 

 

IV Zasady udziału w Konkursie 

 

1.  Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

 

2.  Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

1) nadesłanie jednego zdjęcia poprzez formularz kontaktowy na stronie www.jeziorotajemnic.pl, 

znajdujący się w zakładce "Konkursy" - "Konkurs na Dziewczynę Akcji Eksploracyjno – Historycznej 

Jezioro Tajemnic 2018".  Zdjęcie nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, nie może naruszać 

dobrych obyczajów, zawierać treści o charakterze erotycznym, wulgarnym. Nie może naruszać w 

jakikolwiek sposób godności ludzkiej. Zdjęcie zostanie umieszczone na stronie 

www.jeziorotajemnic.pl wraz z ankietą do głosowania. Do udziału w Konkursie dopuszcza się zdjęcia 

zapisane w formacie JPG lub PNG, o rozdzielczości co najmniej 300 DPI, przedstawiające twarz lub 

całą sylwetkę Uczestniczki konkursu. 

 

2) podpisanie (korzystając z formularza kontaktowego) deklaracji uczestnictwa, w tym:  

a) podanie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, 

adres e-mail, data urodzenia; kilka słów o sobie;  

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu 

w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 

c) wyrażenie zgody na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów przygotowania 

i przeprowadzenia akcji promocyjnej Jezioro Tajemnic, bez dodatkowej odpłatności, 

w przypadku wygranej w Konkursie.  

3.  Organizator może wykluczyć Uczestniczkę z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez nią 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Wygrana w konkursie zobowiązuje Laureatkę do czynnego i osobistego udziału w co najmniej                 

3 imprezach promocyjnych związanych z Akcją Eksploracyjno - Historyczną Jezioro Tajemnic, 

organizowanych przez Starostwo Powiatowe  w Drawsku Pomorskim, a także wykonania co najmniej 

5 zdjęć wg wskazówek udzielonych przez Organizatora. Zdjęcia mogą być wykonane we własnym 

zakresie lub przez Organizatora.  

 

V Przebieg konkursu 

1. Konkurs składa się z trzech etapów: 

a) Etap 1 - od 12.01.2018 roku od godz. 8.00 do 24.01.2018 roku do godz. 23.59 - nadsyłanie zdjęć 

przez Uczestniczki; 

b) Etap 2 - od 26.01.2018 roku od godz. 12.00 do 7.02.2018 roku do godz. 12.00 - oddawanie głosów 

poprzez ankietę na stronie internetowej www.jeziorotajemnic.pl  

c) Etap 3 - od 8.02.2018 roku do 13.02.2018 roku - rozmowy z 3 kandydatkami, które otrzymały 

największą liczbę głosów w ankiecie internetowej. Oprócz rozmowy osobistej Organizator dopuszcza 

także rozmowę przy użyciu komunikatorów elektronicznych, typu telefon, Skype itp.  

2.  Laureatką Konkursu zostanie Uczestniczka etapu 3 wskazana przez Komisję Konkursową. Komisja 

powołana zostanie odrębnym zarządzeniem Starosty Drawskiego.  

 



3. Wyniki ogłoszone zostaną w dniu 14.02.2018 roku na stronie www.jeziorotajemnic.pl, a Laureatka 

zostanie poinformowana o wygranej telefonicznie lub mailowo. 

 

VI.  Nagrody i wyróżnienia 

Dla Laureatki Konkursu przewidziano następujące nagrody:  

a) udział w kampanii reklamowej Akcji Eksploracyjno - Historycznej "Jezioro Tajemnic"; 

b) nagroda pieniężna w wysokości 1500,00 zł; 

c) Organizator może przyznać wyróżnienia; 

d) możliwe jest ustanowienie nagród dodatkowych przez inne podmioty 

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie 

 

1.Wraz z przystąpieniem do Konkursu Uczestniczki wyrażają zgodę na wykorzystanie  i przetwarzanie 

danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a  także na 

opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku  na stronach internetowych 

www.jeziorotajemnic.pl ,  www.powiatdrawski.pl oraz na materiałach promocyjnych związanych         

z Akcją „Jezioro  Tajemnic”  takich jak kalendarze , ulotki, czasopisma np. Biuletyn Starosty 

Drawskiego itp.  Dane osobowe Uczestniczek Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych do 

przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz  w celach promocyjnych Akcji "Jezioro Tajemnic"; 

2. Wniosek złożony przez Uczestniczkę Konkursu o usunięcie jej danych osobowych jest 

równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie. 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

1.Organizator Konkursu jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w 

każdym czasie. 

 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, bądź 

przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny. 

 

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagrody  

z przyczyn leżących po stronie Uczestniczki Konkursu. 

 

4.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w 

szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez 

właściwy Sąd Powszechny dla miejsca siedziby Organizatora. 

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym  dokumentem mającym  wiążącą moc prawną w zakresie 

realizacji przedmiotowego Konkursu. W przypadku kiedy Regulamin nie jest wystarczający w swojej 

treści, zastosowanie aktualne mają przepisy kodeksu cywilnego. 

7. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, 

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości, co do 

stosowania Regulaminu, Uczestniczka ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora                    

o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 

http://www.jeziorotajemnic.pl/


8. Biorąc udział w Konkursie Uczestniczka potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte 

w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 

udziału w Konkursie. 

9. Naruszenie przez Uczestniczkę któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,                        
a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie  nieprawdziwych 
oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia 
Organizatora do wyłączenia Uczestniczki z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet 
w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu 


