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REGULAMIN KONKURSU 

„KULTURALNA GMINA NA PRZESTRZENI LAT” 

04.05.2021r. 

 
 

1. ORGANIZATOR: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich 

2. CEL:  

• Zachowanie pamięci o działalności instytucji kultury Gminy Nowa Ruda (GOK, 

WOKiS, CKGNR, Gminna Biblioteka Publiczna) na przestrzeni lat,   

• Ukazanie poprzez stare fotografie obiektów, które radykalnie się zmieniły, 

• Dostrzeżenie znaczenia działalności kulturalnej dla rozwoju Gminy i tożsamości 

lokalnej, 

• Wzrost zainteresowania fotografią i innymi pamiątkami dotyczących Gminy Nowa 

Ruda, 

• Wzrost zainteresowania historią Gminy Nowa Ruda. 

3. UCZESTNICY: 

Uczestnikami konkursu są pełnoletni mieszkańcy Gminy Nowa Ruda. 

4. WARUNKI KONKURSU: 

• Fotografie/pamiątki powinny być nadesłane w formie zdjęcia/ skanu (dowolna ilość). 

• Fotografie/ pamiątki muszą być związane z instytucjami kultury w bardzo szerokim 

tego słowa znaczeniu  np. mogą to być fotografie z imprez, zajęć, dyplomy i nagrody 

(publikacje otrzymane w konkursach organizowanych przez instytucję kultury), 

fotografie z artystami występującymi w gminie, ich autografy, bilety, fotografie 

ukazująca osoby lub przedmioty związane z działalnością instytucji kultury  

w Gminie Nowa Ruda. 

• Każda nadesłana praca musi posiadać dane osoby która bierze udział w konkursie: 

imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego, a także 

wypełnioną i podpisana zgodę na nieodpłatne wykorzystane oraz przetwarzanie 

wizerunku. Zgodę należy wysłać w postaci skanu/ zdjęcia.  

• Prace konkursowe zostaną wykorzystane podczas wystawy z okazji zakończenia 

inwestycji pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów kultury w Gminie Nowa Ruda”. 

• Termin nadsyłania prac upływa: 30.06.2021r. 

• Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie wezmą udziału w konkursie.  

• Zdjęcia należy wysłać na adres e- mail: imprezy@ckgnr.pl z dopiskiem:  

„Kulturalna Gmina na przestrzeni lat”. 
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• Można zamieszczać fotografie/ pamiątki nie swojego autorstwa, jednak trzeba  

to zaznaczyć, w przeciwnym razie zostaną one zdyskwalifikowane.  

• W przypadku zamieszczenia takiej samej fotografii przez autora i inną osobę,  

w konkursie weźmie udział tylko fotografia autorska. 

• Konkurs ma na celu wyłonić spośród Uczestników Konkursu zwycięzcę, którego 

po opublikowaniu na Facebook ’u  Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda  otrzyma 

największą ilość głosów. Do wyniku wlicza się reakcje „Super!” i „Wow!”, nie 

wlicza się innych reakcji dostępnych pod postami na Profilu Facebook ’u. Dwóch 

pozostałych zwycięzców wyłoni komisja konkursowa w trzyosobowym składzie.   

• Za ważne głosy uznaje się te oddane w Okresie Głosowania, tj. najpóźniej do dnia 

07.07. 2021 r. do godziny 15:00. Głosy oddane po upływie wskazanego terminu nie 

będą brane pod uwagę. 

• Od uczestników konkursu nie są pobierane żadne opłaty w związku z udziałem  

w nim. 

5. NAGRODY:  

• Komisja Konkursowa przyzna nagrody finansowe.  

• Łączna pula nagród finansowych w konkursie wynosi 1000 zł.  

• Komisja Konkursowa ma prawo do swobodnego podziału puli nagród wśród 

uczestników.  

• Nagrody będą wydawane od dnia 12.07.2021 r. w Centrum Kultury Gminy Nowa 

Ruda. 

6. POSTANOWIENIE KOŃCOWE: 

• W dniu 09.07.2021r. Komisja Konkursowa wyłoni 2 zwycięzców oraz jednego 

poprzez głosowanie na Facebook ’u Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.  

• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

zgodą na publikację nadesłanych fotografii/pamiątek. 

• Zwycięzcy zostaną telefonicznie powiadomieni o sposobie odebrania nagrody.  

• Portal społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację  

i przebieg konkursu.  

• Zakaz udostępniania. 
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7.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO  

• W związku z realizacją wymogów 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 informuje, iż Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez organizatora w związku z 

udziałem w konkursie jest: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach 

Kłodzkich, ul. Fabryczna 2 57-450 Ludwikowice Kłodzkie. 

• Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji oraz rozstrzygnięcia konkursu 

poprzez wyłonienie zwycięzcy w trakcie trwania konkursu, a po tym czasie jedynie w 

zakresie prac wyróżnionych do momentu ustania potrzeby dalszego przetwarzania 

lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

• Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych-  

Katarzynę Bala-Antczak. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, 

można kontaktować się z Inspektorem pisząc na adres: biuro@abi-kancelaria.pl. 

• W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –w przypadku, 

gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym),w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek: 

d. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

e. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

f. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; 

• Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą 

poddawane procesom zautomatyzowanego profilowania. 

• W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych -Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  
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