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Regulamin konkursu fotograficznego na Facebook’u 

„Góry Świętokrzyskie w wiosennej szacie” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Konkurs fotograficzny „Moje Góry Świętokrzyskie” na Facebook’u (zwany dalej "Konkursem") 

jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej 

"Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

2. Organizatorem Konkursu  (dalej „Konkurs”) jest Stowarzyszenie Lokalna Organizacja 

Turystyczna „Góry Świętokrzyskie” z siedzibą w Rudkach, ul. Górnicza 3, 26-008 Nowa Słupia 

(NIP: 657 267 19 45, REGON: 260062525), zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym profilu Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry 

Świętokrzyskie” portalu Facebook. 

4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Konkurs ma ce celu zaprezentowanie obszaru Gór Świętokrzyskich jako miejsca interesującego 

turystycznie, idealnego do kontaktu z naturą czy poznawania kultury, tradycji i historii regionu. 

 

§ 2 Uczestnicy 

 

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby, które spełnią 

warunki opisane w niniejszym paragrafie w ust. 2-5. 

2. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które: 

a) posiadają konto w serwisie Facebook 

b) zapoznały się z regulaminem Konkursu, 

c) polubiły i obserwują fanpage: Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie” 

na Facebooku (polubienie/obserwowanie musi być aktywne i widoczne na 

stronie/profilu Organizatora co najmniej do końca trwania konkursu – za „znikające” 

polubienia organizator nie odpowiada),  

d) udostępniły w trybie publicznym post konkursowy na Facebooku, 

e) dodały autorskie zdjęcie/a w poście konkursowym na fanpage’u FB Organizatora z 

oznaczeniem nazwy/przybliżonej lokalizacji obiektu (miejscowość), 

f) przesłały konkursowe zdjęcie/a w oryginalnym rozmiarze na adres mailowy 

Organizatora: biuro@goryswietokrzyskie.travel. 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani członkowie LOT Góry 

Świętokrzyskie i osoby z nimi spokrewnione. 

4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureatów a 

podanie przez niego danych jest dobrowolne. 

5. Dane Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przekazania 

nagród Laureatom. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem 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 

(RODO). 

6. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
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§3 Zasady udziału w Konkursie 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić warunki określone w §2 ust. 2 w terminie od 28 

kwietnia do 20 czerwca 2022 r. 

2. Jeden uczestnik może zamieścić maksymalnie trzy zdjęcia, przy czym tylko jedno z nich będzie 

mogło być nagrodzone. 

3. Tematyka zdjęć: pejzaże Gór Świętokrzyskich i okolicznych parków krajobrazowych, obiekty 

turystyczne i zabytkowe oraz ciekawostki przyrodnicze położone na tym obszarze – pokazane 

w wiosennej scenerii. 

4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym nie zezwala się stosowania fotomontaży 

kolaży lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia (w tym dodawania podpisów 

i znaków wodnych). 

5. Rozmiar zdjęcia: krótszy bok nie mniej niż 1200 px. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości 

technicznej (np. zbyt mały rozmiar, słaba ostrość, przekrzywione kadry itp.) 

7. W ciągu tygodnia od upłynięcia terminu zgłoszeń w specjalnym albumie na FB Organizator 

opublikuje zdjęcia zakwalifikowane do dalszego etapu konkursu (tzn. te, których autorzy 

spełnili wszystkie wymagania określone w regulaminie). 

8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, a Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału 

w Konkursie. 

9. Osoby, które nie wygrają nagrody zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych pretensji, ani nie 

będą ubiegać się o żadne odszkodowanie, zadośćuczynienie, przeprosiny ze strony 

Organizatora, ani nie będą wystosowywać negatywnych komentarzy na fanpage’u i profilu 

Organizatora ani drogą mailową, gdyż przyjmują zasady konkursu. Naruszenie niniejszego 

punktu Regulaminu skutkować będzie zablokowaniem na stronie Organizatora. 

10. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich 

(osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do 

nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w formie zdjęcia w dowolny sposób, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji oraz prawa pokrewne. 

11. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz 

następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

realizacji Konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna 

„Góry Świętokrzyskie” z siedzibą w Rudkach, ul. Górnicza 3, 26-008 Nowa Słupia (NIP: 657 267 

19 45, REGON: 260062525), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

12. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Facebooku związanej z konkursem 

(odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu 

Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, 

niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, 

zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre Organizatora, bądź 

nie związane z Konkursem. 

13. Adresy bądź linki do innych stron internetowych wstawione przez Uczestników na stronie 

Organizatora będą usuwane. 
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§4 Komisja 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców 

Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją”). 

2. W skład Komisji wejdzie 6 osób delegowanych przez Organizatora. 

3. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

4. Komisja przyzna także nagrody publiczności (spośród puli nagród określonej w §5) za zdjęcia z 

największą liczbą pozytywnych  komentarzy wyrażonych w słowach (same emotikony/naklejki 

nie będą brane pod uwagę) uzyskanych pod zdjęciem bezpośrednio na fanpage’u Organizatora 

(w albumie ze zdjęciami zakwalifikowanymi do dalszego etapu konkursu).  Organizator nie 

dopuszcza stosowania nieuczciwych praktyk, jak np. kupowanie komentarzy czy zdobywanie 

ich w grupach na FB stworzonych specjalnie do tych celów. Stosowanie takich praktyk będzie 

skutkować dyskwalifikacją Uczestnika. 

5. Protokół Komisji zostanie opublikowany na stronie Organizatora. 

§5 Nagrody 

1. Nagrody przewidziane w Konkursie: 

• Voucher na 2 noclegi ze śniadaniami (2 osoby dorosłe lub 2 osoby dorosłe i 2 dzieci do lat 7) w 

Siedlisku Carownica Wellness & SPA w Lechowie (do wykorzystania do 31.12.2022 – konkretny 

termin należy ustalić z właścicielem)  - www.carownica.pl 

• Voucher na 2 noclegi ze śniadaniami (2 osoby dorosłe + 3 dzieci) w kompleksie Eko 

Wypoczynek Kaczyn w Kaczynie  (do wykorzystania od 01.07.2022 do 31.08.2022 – konkretny 

termin należy ustalić z właścicielem)- www.kaczyn.pl 

• Voucher na nocleg w domku całorocznym na dwie doby (max. 4 osoby) w kompleksie Klimat 

Południa w Świętej Katarzynie (do wykorzystania do 31.12.2022– konkretny termin należy 

ustalić z właścicielem) – www.klimatpoludnia.pl 

• Voucher na 2 noclegi dla dwóch osób w Gospodarstwie Agroturystycznym Pytlówka w Tarczku  

(do wykorzystania do 31.12.2022 – konkretny termin należy ustalić z właścicielem) – 

www.pytlówka.pl 

• Voucher na wycieczkę rowerową przez Góry Świętokrzyskie oraz wypożyczenie rowerów na 

cały dzień ( z wypożyczalni w Świętej Katarzynie) dla dwóch osób z Agencją Turystyki Geo 

Travel (do wykorzystania do 31.12.2022 – konkretny termin należy ustalić z właścicielem) 

www.geotravel.com.pl 

• Bilet Rodzinny do Alei Miniatur (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) oraz 2 bilety dla dzieci na wszystkie 

trasy w Parku Linowym w Parku Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno (do wykorzystania do 

31.10.2022 – konkretny termin należy ustalić w obiekcie) – www.sabatkrajno.pl  

• Voucher o wartości 100 zł na ciasta i napoje w Cukierni Bajaderka Aleksandra Bazak w 

Brzezinkach (do wykorzystania do 31.12.2022 – konkretny termin należy ustalić z właścicielem) 

- www.cukierniabajaderka.pl 

• 2 x Voucher na największą pizzę w pizzerii  Viva Pizza Cafe w Masłowie Pierwszym (konsumpcja 

na miejscu) (do wykorzystania do 31.12.2022 – konkretny termin należy ustalić z właścicielem) 

- www.pizzaviva.pl 

• 4 x Voucher na największą pizzę w pizzerii Małomiasteczkowa w Masłowie Pierwszym 

(konsumpcja na miejscu) (do wykorzystania do 31.12.2022 – konkretny termin należy ustalić 

z właścicielem) -  www.malomiasteczkowa.pl 

• 4 x Voucher na rodzinne zwiedzanie z przewodnikiem dworku Stefana Żeromskiego w 

Ciekotach (2 osoby dorosłe + 3 dzieci) (do wykorzystania do 31.12.2022 – konkretny termin 

należy ustalić w obiekcie) - www.szklanydom.maslow.pl 

http://www.carownica.pl/
http://www.kaczyn.pl/
http://www.klimatpoludnia.pl/
http://www.pytlówka.pl/
http://www.geotravel.com.pl/
http://www.sabatkrajno.pl/
http://www.cukierniabajaderka.pl/
http://www.pizzaviva.pl/
http://www.malomiasteczkowa.pl/
http://www.szklanydom.maslow.pl/


4 
 

• Voucher na rodzinny wstęp  do Świętokrzyskiego Parku Narodowego z wejściem na platformę 

widokową na Gołoborzu (2 osoby dorosłe + 3 dzieci) (do wykorzystania do 31.12.2022 – 

konkretny termin należy ustalić z pracownikiem dyrekcji) – www.swietokrzyskipn.org.pl 

• 3 x Voucher dla 2 osób na zwiedzanie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w 
Nowej Słupi (do wykorzystania do 31.12.2022 – konkretny termin należy ustalić w obiekcie) - 
www.muzeum-nowaslupia.pl 

• 2 x Voucher na rodzinne nocne zwiedzanie Zamku Krzyżtopór w wersji Premium (2 osoby 
dorosłe + 2 dzieci) (do wykorzystania do 30.09.2022 -– konkretny termin należy ustalić w 
obiekcie) – www.krzyztopor.org.pl 

§6 Ogłoszenie wyników Konkursu i odbiór nagród 

1. Informacja o Laureatach Konkursu, wraz z podaniem imienia i nazwiska (także pseudonimu – 

jeżeli takiego używa), zostanie opublikowana przez Organizatora po rozstrzygnięciu Konkursu 

do 31 czerwca 2022 r. na fanpage’u na FB oraz na stronie Organizatora: 

www.goryswietokrzyskie.travel. 

2. Dodatkowo Laureaci zostaną poinformowani poprzez wiadomość przesłaną przez 

Organizatora Konkursu za pośrednictwem FB. 

3. Zwycięzca w terminie 7 dni jest zobowiązany przesłać za pomocą serwisu Facebook prywatną 

wiadomość z podaniem następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy 

do dalszego kontaktu w sprawie weryfikacji tożsamości i przekazania nagrody. 

4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy 

wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. 

5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

6. Laureat nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę. 

7. Laureat nagrody może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody. 

http://www.swietokrzyskipn.org.pl/
https://www.muzeum-nowaslupia.pl/?fbclid=IwAR1jX917P1UjnsoVswHgh2QL6T0V_jLofluiJ1x4e7vEJ0bAZ_lSqw4xP1M
http://www.krzyztopor.org.pl/
http://www.goryswietokrzyskie.travel/

