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Regulamin konkursu wiedzy zorganizowany z okazji  

„16. Jarmarku Agroturystycznego – Smaki Jesieni” 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu jest Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski  

Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 

 

II. CELE KONKURSU  

Celem konkursu jest: 

1. Tworzenie dla współczesnego odbiorcy przestrzeni kontaktu z dziedzictwem kultury 

narodowej, z kulturą wsi – w szczególności wsi kieleckiej 

2. Promocja wizerunku Województwa Świętokrzyskiego.  

III. TERMIN I MIEJSCE  

1. Konkurs prowadzony będzie na terenie Województwa Świętokrzyskiego. 

2. Konkurs będzie miał formułę zdalną i zostanie przeprowadzony na portalu 

społecznościowym Facebook, na profilu Organizatora: „swietokrzyskie.pro”. 

3. Konkurs zostanie  przeprowadzony w dniach 13-15.09.2021 r., do godz. 23:59. 

4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po wyczerpaniu puli nagród, lub maksymalnie 

w dniu 15.09.2021 r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Organizatora 

www.swietokrzyskie.pro .  

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU  

1. Konkurs skierowany jest do użytkowników portalu „facebook.com”, którzy zgodnie 

z Regulaminem serwisu Facebook ukończyli 13 lat. 

2. W dniu 13.09.2021 r. na profilu Organizatora opublikowane zostanie pytanie 

dotyczące Muzeum Wsi Kieleckiej lub Parku Etnograficznego w Tokarni. 

Punktowana jest poprawność oraz szybkość odpowiedzi, a także zgodność 

z Regulaminem. Kwalifikowanych do otrzymania nagrody jest 10 pierwszych, 

poprawnych odpowiedzi z zastrzeżeniem Art. V, pkt. 6.  

http://www.swietokrzyskie.pro/
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3. Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się poprzez udzielenie odpowiedzi 

w komentarzu pod opublikowanym pytaniem konkursowym. 

4. Publikacja odpowiedzi na pytanie konkursowe musi nastąpić w okresie trwania 

konkursu w taki sposób, aby odpowiedź była dostępna publicznie. Odpowiedzi, 

które nie zostaną opublikowane w powyższy sposób nie biorą udziału w Konkursie.  

5. W Konkursie każdy użytkownik może brać udział tylko raz. Jedna osoba może 

wygrać tylko jedną nagrodę w całym Konkursie.  

6. Pytanie konkursowe zostanie sformułowane jako pytanie otwarte, wymagające 

jednoznacznej odpowiedzi. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Udział w konkursie jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.  

2. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. W konkursie nie obowiązują kryteria wiekowe, poza tymi wynikającymi 

z Regulaminu serwisu Facebook. Osoby, które ukończyły 13 rok życia mogą wziąć 

udział w konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna 

prawnego). Osoba taka, w razie  zwycięstwa, będzie zobowiązana dostarczyć  

mailowo  podpisane  oświadczenie  rodzica/opiekuna  (zał. nr 1 do Regulaminu) 

wyrażające zgodę na udział w Konkursie. Podpisane oświadczenie należy przesłać 

na adres mailowy konkursFB@sejmik.kielce.pl w terminie zgodnym z ust. VIII pkt. 

3 (dopuszczalne formaty: pdf, jpg lub png, bmp). Wielkość pojedynczej wysłanej 

wiadomości wraz z załącznikami nie może przekroczyć 10 Mb. W przypadku 

wygranej przez osobę poniżej 18 roku życia – nagrodę odbiera jej rodzic/opiekun 

prawny lub osoba przez nią upoważniona.  

4. Udzielenie odpowiedzi przez Uczestnika niepełnoletniego uznaje się za 

równoznaczne z wyrażeniem zgody przez opiekuna prawnego/rodzica na jego udział 

w konkursie. 

5. Udział w konkursie wymaga posiadania aktywnego profilu w serwisie Facebook, 

którego nazwa powinna odpowiadać imieniu i nazwisku Uczestnika, przez co 

rozumie się profil niezablokowany czasowo lub trwale przez serwis Facebook, 

założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez Facebook 

oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka.  

mailto:konkursFB@sejmik.kielce.pl
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie (poprzez 

usunięcie odpowiedzi), w szczególności w przypadku:  

a. zawarcia w odpowiedzi elementów wulgarnych, treści obraźliwych, 

politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem; 

b. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr 

osobistych i praw autorskich,  

c. zawierających treści reklamowe,  

d. udzielenia odpowiedzi przez osobę wykluczoną z konkursu na podstawie  

pkt. 3,  

e. edytowania udzielonej wcześniej odpowiedzi. 

 

VI. KRYTERIA OCEN  

1. Uczestnicy konkursu oceniani będą według: 

a) zgodności z Regulaminem  konkursu; 

b) kolejności odpowiedzi; 

c) poprawności odpowiedzi. 

2. Odpowiedzi edytowane nie będą brane pod uwagę. 

 

VII. NAGRODY 

1. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe w postaci Zaproszenia dla 

dwóch osób na 16. Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny „Smaki Jesieni”  

o wartości 32,00 zł. 

2. Laureaci konkursu są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż 

jednostkowa wartość nagród nie przekracza 200,00 zł - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 

68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2020 poz. 1426, z późn. zm.)  

3. Przyznanych nagród nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent 

pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 

nagrody ani nie udziela gwarancji jakości. 

4. Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 

pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 
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VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD  

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

www.swietokrzyskie.pro w terminie do 15.09.2021 r. do godz. 23:59 

2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach przez 

portal społecznościowy Facebook (w komentarzu pod odpowiedzią konkursową i 

bezpośredniej wiadomości).  

3. Zwycięzca, w celu odbioru nagrody zobowiązany jest niezwłocznie po 

opublikowaniu wyników, maksymalnie do 16.09.2021 r., do 23:59: 

a) do przesłania na adres Organizatora: konkursFB@sejmik.kielce.pl swoich 

danych tj. imienia, nazwiska, adresu do doręczeń w Polsce (o ile nie odbiera 

nagrody osobiście), adresu e-mail wraz z informacją o przyjęciu lub 

odrzuceniu nagrody; 

b) do przesłania skanu/zdjęcia oświadczenia, o którym mowa w Art. V, pkt 4 

niniejszego Regulaminu na adres: konkursFB@sejmik.kielce.pl , 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Odbiór nagród możliwy będzie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego osobiście lub poprzez upoważnienie danej osoby 

do odbioru nagrody. Odbiór osobisty będzie możliwy po wcześniejszym ustaleniu 

daty i godziny odbioru z pracownikiem Organizatora, poprzez kontakt pod adresem: 

konkursFB@sejmik.kielce.pl  lub nr tel. 41 342 13 46. 

5. Preferowany jest osobisty odbiór nagrody. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród  

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia 

odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata. W przypadku, gdy 

dwukrotnie odbiór nagrody okaże się bezkuteczny, Laureat traci prawo do nagrody.  

8. Dowodem wydania nagrody będzie potwierdzenie jej odbioru w formie protokołu. 

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Podanie danych osobowych przez Uczestników i Opiekunów prawnych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

http://www.swietokrzyskie.pro/
mailto:konkursFB@sejmik.kielce.pl
mailto:konkursFB@sejmik.kielce.pl
mailto:konkursFB@sejmik.kielce.pl
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2. Dane osobowe Uczestnika i Opiekunów prawnych są przetwarzane przez 

Organizatora dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów, wydania 

nagród oraz ogłoszenia listy zwycięzców. W powyższym zakresie Organizator 

występuje w charakterze administratora danych osobowych Uczestnika.  

3. Podstawa prawna - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym art. 6 ust. 1 pkt e) Ogólnego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

X. RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516, Kielce. tel: 

41/342-15-30 fax: 41/344-52-65. e-mail: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl , 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Kowalski Marek, al. IX Wieków Kielc 3, 

25-516, Kielce, tel: 41/342-10-16, fax: 41/342-10-28, e-mail: iod@sejmik.kielce.pl , 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do procesu 

późniejszego kontaktu z laureatami konkursu, a także udostępnienia  Organizatorowi 

konkursu, (Województwo Świętokrzyskie), w celu udokumentowania realizacji 

zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz archiwizacji. W przypadku Laureatów 

konkursu dane będą przetwarzane w celu publikacji ich imion i nazwisk na stronie 

www.swietokrzyskie.pro  

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi: 

a) zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu publikacji imienia  

i nazwiska na stronie www.swietokrzyskie.pro , (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a 

RODO). 

b) realizacja zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) 

mailto:urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl
mailto:iod@sejmik.kielce.pl
http://www.swietokrzyskie.pro/
http://www.swietokrzyskie.pro/
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, 

przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są 

dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

6. W przypadku laureatów Odbiorcami Pani/Pana danych będą: 

a) podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe  

w imieniu Administratora,  

b) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania takich 

informacji,  

c) użytkownicy strony:  

www.swietokrzyskie.pro  

d) Dane pozostałych uczestników nie będą udostępniane. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: 

a) dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii zgodnie z art. 15 

RODO; 

b) sprostowania oraz uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 RODO; 

c) ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO; 

d) usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO; 

f) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, prawo do   

wniesienia   sprzeciwu   (na   podstawie   art.   21   RODO)   wobec   przetwarzania 

dotyczących danych osobowych w związku ze swoją szczególną sytuacją; 

g) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, prawo do  

wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność   

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu umożliwienia 

Pani/Panu wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody. 

http://www.swietokrzyskie.pro/
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10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą podlegały profilowaniu.  

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2021 r. i obowiązuje do momentu 

przekazania ostatniej nagrody. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje 

rozstrzyga ostatecznie Organizator. 

2. Wykładnia Regulaminu Konkursu należy wyłącznie do Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez 

Uczestników konkursu.  

4. Przystąpienie do konkursu oznacza akcpetację niniejszego regulaminu oraz 

wyrażenie zgody uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na 

utrwalenie i rozpowszechnienie jego wizerunku wraz z podaniem imienia i nazwiska 

oraz miejsca zamieszkania w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych  

z konkursem. Wyrażenie zgody następuje nieodpłatnie.  

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy 

administrowany ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje, które są 

udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na 

zasadach opisanych w Regulaminie. Serwis Facebook stanowi jedynie medium 

komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest 

jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis Facebook  

z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu. 

6. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższych warunkach 

uczestnictwa w Konkursie bez podawania przyczyny; a także do przerwania 

Konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięzców, w każdym 

momencie, bez podawania przyczyny. Regulamin dostępny jest na stronie 

www.swietokrzyskie.pro  

8. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora i Muzeum Wsi 

Kieleckiej. 

http://www.swietokrzyskie.pro/
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9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2020, poz. 2094) 

10. Wszelkie pytania nt. konkursu należy kierować pod adresem: 

konkursFB@sejmik.kielce.pl  lub nr tel. 41 342 11 90. 

 

Zał. nr 1 – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego osoby małoletniej 

 

mailto:konkursFB@sejmik.kielce.pl

