
 
 

Regulamin konkursu: 

„Rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach 

ul. Kościerska 10/2 

89-600 Chojnice 

§ 2 

1. Konkurs jest związany z obchodami 30-lecia samorządu terytorialnego w gminie Chojnice 

§ 3 

1. Cele konkursu: 

 zgłębianie i podnoszenie poziomu wiedzy o wydarzeniach z różnych dziedzin życia 

społecznego z ostatnich 30 lat w gminie Chojnice 

 kształtowanie i umacnianie tożsamości regionalnej mieszkańców gminy Chojnice  

 zainteresowanie mieszkańców regionu chojnickiego lokalną historią z okresu ostatnich 30 lat. 

Rozdział II 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

§ 4 

1. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych mieszkających w Polsce. 

2. Przedmiotem konkursu jest rozwiązanie zadań publikowanych w ramach konkursu na stronie 

www.gokchojnice.pl 

3. Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie pojedynczo. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Jedna osoba może nadesłać jedną odpowiedź na dowolną ilości zadań konkursowych – każda 

prawidłowa odpowiedź bierze udział w losowaniu nagrody. 

§ 5 

1. Odpowiedzi na zagadki publikowane we wtorek należy każdorazowo dosłać  do czwartku do 

godz. 15.00 

2. Odpowiedzi należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej  na adres: 

gok@gokchojnice.pl (w tytule maila: Konkurs „Rok Samorządu”). W e-mailu należy zawrzeć 

(skopiować) zapis:  



 
 

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie (przechowywanie, przetwarzanie, publikację) moich 

danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach, dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji  Konkursu „Rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego” - zgodnie z klauzulą 

informacyjną zawartą w  Regulaminie konkursu. 

3. Warunkiem przyjęcia rozwiązania zagadki do konkursu jest jego terminowe nadesłanie. 

4.  Przesłanie pracy w terminie, o którym mowa w § 5 pkt. 1 jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu konkursu. 

5. Organizatorzy nie są zobowiązani do odpowiedzi indywidualnych wszystkim uczestnikom 

konkursu. 

Rozdział III 

Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród 

 

§ 6 

1. Oceny prawidłowości odpowiedzi dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 

GOK w Chojnicach. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu, weryfikacji lub 

zaskarżeniu. 

§ 7 

1. Rozstrzygnięcie każdego etapu konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty publikacji 

poszczególnych zagadek. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie Organizatora i powiadomienie laureatów o 

wynikach konkursu za pomocą poczty elektronicznej, nastąpi w terminie 7 dni od dnia 

publikacji poszczególnych zagadek.       

§ 8 

Laureaci w ramach nagrody otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą 

tradycyjną po zakończeniu całego konkursu (po 27.05.2020r.) 

§ 9 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach jako administrator danych 

osobowych, informuje, iż:  

1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w konkursie  pn.: „Rok 2020 

Rokiem Samorządu Terytorialnego”.  

2. Dane osobowe mogą być udostępnione: 

a) podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na 

potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, 



 
 

3. Z inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się w sprawach ochrony danych 

osobowych e-mail iod@gokchojnice.pl, pod nr telefonu 52 397 25 59 lub pisemnie na adres 

wskazany powyżej; 

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu rozstrzygnięcia konkursy tj. do 31.05.2020 

roku.  

5. Uczestnicy konkursu mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

6. Uczestnicy konkursu mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych w/w  narusza przepisy prawa. 

7. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest warunkiem zgłoszenia do konkursu. 

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niemożność złożenia pracy konkursowej i udziału w konkursie. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 10 

Przesłanie rozwiązań zagadek konkursowych jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego 

konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo zmian zapisów regulaminu bez podania przyczyny. 

Wszelkie zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej  

organizatora. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Komisja 

konkursowa i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz inne przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 


