
 

Regulamin konkursu “#IstebnaCzeka” 
 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1.1. Konkurs “#IstebnaCzeka” organizowany jest pod patronatem Gminy Istebna 

przez Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotekę 

Publiczną w Istebnej, 43-470 Istebna 68, zwany dalej „Organizatorem”.  

1.2. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 

warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia 

przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia 

którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz 

prawo do otrzymania nagród.  

1.3. Konkurs odbędzie się w terminie od 1 maja 2020 do 31 maja 2020 r.  

1.4. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby 

pełnoletnie będące osobami fizycznymi. 

 

2. ZASADY KONKURSU  

 

2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest ułożenie krótkiego tekstu (do 800 znaków ze 

spacjami) - wiersza, rymowanki, prozy itp. opisującego, za co autor kocha Istebną, a 

następnie publiczne udostępnienie na swoim prywatnym profilu na portalu 

facebook.com posta Gminy Istebna promującego konkurs, umieszczenie w jego opisie 

autorskiego tekstu i opisanie go hasztagami #KochamIstebną oraz #IstebnaCzeka. 

Obowiązkowo tekst należy także przesłać na e-maila oliwia@istebna.eu podając 

swoje Imię i Nazwisko oraz telefon kontaktowy i link do profilu na Facebooku. Tekst 

będzie przedmiotem oceny przez Komisję Konkursową. 

2.2.  W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie 

przez uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i 

czasopismach, nienagradzane w innych konkursach. 

2.3. Uczestnik Konkursu przekazując tekst oświadcza, że jest jego autorem i przenosi 

na Organizatora w sposób wyłączny, nieodpłatny, nieograniczony w czasie i 

nieograniczony terytorialnie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do 

przesłanego w ramach Pracy Konkursowej tekstu na następujących polach 

eksploatacji: 

a) Trwałe lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnianie Utworów lub ich części 

dowolną techniką, w dowolnej skali i na dowolnym materiale, w tym w szczególności 

przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym 

na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci prywatnych i publicznych, w 

tym publicznej sieci Internet; 

b) Umieszczanie Utworów lub ich części w sieci internetowej oraz na wszelkich 

nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji; 

c) Nadawanie Utworów lub ich części za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 

bezprzewodowej, przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, równoczesne i 
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integralne nadanie Utworów lub ich części nadawanych przez inną organizację 

radiową lub telewizyjną; 

d) Udostępnianie Utworów lub ich części w celu zapewniania do nich dostępu w 

wybranym miejscu i w wybranym czasie (sieć Internet lub inne sieci komputerowe); 

e) Wprowadzenie Utworów lub ich części do obrotu, w tym ich zbywanie; 

f) Wykorzystywanie Utworów lub ich części w sieciach otwartych, wewnętrznych, 

przekazach satelitarnych i radiowych; 

g) Wykorzystywanie Utworów lub ich części w dowolnie wybranej przez Organizatora 

formie do celów marketingowych; 

h) Wprowadzenie Utworów lub ich części do pamięci komputerów i innych podobnie 

działających urządzeń; 

i) Adaptacja Utworów lub ich części dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie im 

różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie 

do obrotu tak zmienionych Utworów lub ich części; 

j) Reprodukowanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian w całości bądź w części 

Utworów poprzez modyfikacje ich koloru, układu, czcionki, a także prawo do 

wykonywania tłumaczeń i streszczeń; 

k) Przystosowywanie, rozbudowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne 

zmiany i modyfikacje Utworów lub ich części, w tym także przekształcenie ich 

formatu pierwotnego na dowolny inny format i dostosowywanie do platform 

sprzętowo – systemowych Organizatora; 

l) Przerobienie (dostosowanie) Utworów lub ich części oraz łączenie ich fragmentów z 

innymi Utworami; 

ł) Rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanych Utworów lub ich części, a także ich 

poszczególnych egzemplarzy; 

m) Digitalizacja Utworów lub ich części; 

n) Dowolne wykorzystanie Utworów lub ich części; 

o) Utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystywanie Utworów lub ich części poprzez 

umieszczanie ich w czasopismach drukowanych; 

p) Wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie, przechowywanie i naprawa Utworów 

lub ich części; 

r) Udzielenie licencji oraz innych podobnych praw na wykorzystywanie Utworów lub 

ich części przez podmioty trzecie; 

s) Zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym prawa najmu i 

dzierżawy; 

2.4. Spośród wszystkich tekstów biorących udział w Konkursie Komisja Konkursowa 

wybierze 11 najciekawszych zdaniem Komisji tekstów, których autorzy otrzymają 

nagrody w postaci dwuosobowego pobytu we wskazanych obiektach noclegowych na 

terenie gminy Istebna. 

2.5. Ocenie Komisji Konkursowej będą poddane tylko teksty autorów, którzy 

publicznie udostępnili promującego konkurs posta Gminy Istebna i prawidłowo 

oznaczyli go hasztagami, uwzględniając polskie znaki diakrytyczne.  

2.6. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną pracę literacką.  

2.7. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikację tekstu wraz z 

imieniem i nazwiskiem autora pracy na oficjalnym profilu facebookowym gminy 

Istebna wraz z możliwością publikacji na stronie internetowej.  



2.8. Posty – udostępnienia z tekstami konkursowymi, które użytkownik usunie przed 

ogłoszeniem wyników nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. Do udziału w 

konkursie dopuszczone zostaną wyłącznie teksty nadesłane pocztą elektroniczną na e-

maila oliwia@istebna.eu oraz zamieszczone, jako opis udostępnionego posta Gminy 

Istebna w trakcie trwania konkursu, czyli od 1 maja 2020 do 31 maja 2020.  

2.9. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym profilu Gminy Istebna 

oraz stronie www.istebna.eu  do dnia 16 czerwca 2020 r.  

 

3. NAGRODY  

 

3.1 W konkursie przewidziano jedenaście nagród, które zostaną przyznane autorom 

prac najwyżej ocenionych przez Komisję Konkursową. Nagrodami są pobyty: nocleg 

ze śniadaniem dla 2 osób, we wskazanych ośrodkach noclegowych na terenie Istebnej, 

Jaworzynki i Koniakowa + bonus w postaci 6 wejściówek do parku linowego. 

3.2.Wartość nagrody przypadającej na jednego zwycięzcę nie przekroczy 760,00 zł. 

3.3. Nagrody ważne są do końca roku 2020.  

3.4. Obiekty będące fundatorami nagród to:  

1) Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „Halniak” - www.centrum-halniak.pl 

2) Centrum Wypoczynkowo-Sportowe Jaworzynka - www.jaworzynka-sport.pl 

3) Domek Plaster Miodu – FB/Domek Plaster Miodu 

4) Domki Na Złotym Groniu – www.domkinazlotymgroniu.pl 

5) Hotel Srebrny Bucznik - www.srebrnybucznik.pl 

6) Karczma Olza – www.karczmaolza.pl 

7) Kompleks Istebna Zagroń – www.istebna.org 

8) Osada na Ochodzitej -  www.osadanaochodzitej.pl 

9) Restauracja Dwór Kukuczka - dworkukuczka.pl 

10) Willa Zaolzie -  willazaolzie.pl 

11) Złoty Groń Resort & Spa - www.hotelzlotygron.pl 

12) Base Camp Istebna - bcamp.pl 

3.5. Fundator nagrody może określić, jakie terminy są wykluczone z jej realizacji (np. 

sylwester, święta, długie weekendy), a informacje te będą zawarte na voucherze 

potwierdzającym nagrodę.  

3.6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

3.7 Nabycie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora 

zgodności danych osobowych Zwycięzcy (imię, nazwisko) oraz stwierdzeniu braku 

przesłanek wykluczających jego udział w Konkursie. Zwycięzcy zostaną wyłonieni 

przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową (w skład, której wejdą 

przedstawiciele Organizatora oraz Fundatorów nagród). Jeżeli po weryfikacji danych 

okaże się, że dany Zwycięzca nie jest uprawniony do udziału w Konkursie, nie może z 

jakiegokolwiek innego powodu odebrać nagrody, nie spełnia warunków regulaminu 

lub nie przyjmuje nagrody, automatycznie traci on prawo do przyznanej nagrody, a 

szansę na jej uzyskanie otrzymuje kolejny Finalista z listy finałowej.  

3.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagród z 

przyczyn leżących po stronie Uczestników.  
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3.9. Nagrody w postaci voucherów na pobyty w obiektach noclegowych będą 

wysyłane do zwycięzców drogą pocztową do końca czerwca 2020 (konieczne będzie 

podanie adresu korespondencyjnego).  

 

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

  

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie 

pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o 

wydanie nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 

14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.  

4.2. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora.  

4.3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i 

liczby nagród w Konkursie. 

 

5. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w 

Istebnej informuje, że jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 

się pisemnie na adres Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej 

w Istebnej lub na adres poczty elektronicznej iod@istebna.eu. 

Dane osobowe uczestników (zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z 

warunków określonych w regulaminie konkursu) będą przetwarzane w celu realizacji 

konkursu. 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

Informacja o laureatach (imiona, nazwiska) konkursu zostanie podana do wiadomości 

publicznej (portale, media społecznościowe itp.). 

W przypadku nagród posiadających wartość finansową dane osobowe uczestników 

będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. 

Uczestnikom konkursu przysługuje: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do poprawiania swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych – tylko przed rozstrzygnięciem konkursu; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa. 

Uczestnictwo w konkursie, a w tym udostępnienie danych Administratorowi jest 

dobrowolne, przy czym nie podanie danych osobowych uniemożliwia udział w 

konkursie.  

Na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w 

sposób zautomatyzowany, dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

 



6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu 

w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form 

informacji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

6.2. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń 

niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu. Wszelkie wątpliwości dotyczące 

zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego regulaminu rozstrzyga Organizator.  

6.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.istebna.eu. 

Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) 

prezentowane na stronie internetowej www.facebook.com lub w materiałach 

informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu 

przepisów kodeksu cywilnego.  

6.4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych 

osobowych Uczestników Konkursu wyłącznie do celów administracji konkursowej, 

zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 5, w 

związku art. 43 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r. poz 833). Uczestnik przystępując do Konkursu 

wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi danych osobowych.  

6.5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 

jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego 

Regulaminu.  

6.6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z 

odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, 

Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 43-470 Istebna 68. 

6.7. Organizator oświadcza, że niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu 

ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z póz. Zm.).  

6.8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany 

przez serwis Facebook, ani z nim związany. 

6.9. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu 

roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.  

6.10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 

odpowiednich ustaw. 


