
Regulamin Konkursu Plastycznego 
„Szachy w Ustroniu łączą pokolenia” 

  
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których odbywa się konkurs: 
„Szachy w Ustroniu łączą pokolenia” (dalej „Konkurs”).  
2. Organizatorem Konkursu jest Śląski Związek Szachowy (dalej „Organizator”).  
3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
4. Konkurs trwa od 23.07.2020 r. do 17.08.2020 r. Rozstrzygnięcie Konkursu 
nastąpi dnia 17.08.2020 r., a wręczenie nagród 21.08.2020 r. Organizator 
zastrzega sobie prawo do przedłużenia określonych wyżej terminów.  
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany 
przez serwis Facebook, ani z nim związany.  
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przeczytaniem i zaakceptowaniem 
przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.  
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych. 
3. Zostanie przyznanych 10 wyróżnień – nagród – upominków. 
4. Format, technika wykonania prac plastycznych jest dowolna.  
5. Prace należy składać do 17.08.2020 r. do godz. 12.00 w biurze zawodów  
w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu.  
6. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, 
wyłanianiem zwycięzców oraz przekazaniem nagród prowadzi Organizator 
Konkursu.  
 
III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU  
 
1. Konkurs jest dostępny w formie wydarzenia konkursowego na profilu 
Organizatora Konkursu w serwisie Facebook.com oraz stronie www.ustron.pl  



2. Udział w Konkursie następuje poprzez wykonanie zadania konkursowego 
polegającego na: przedstawieniu swojej wizji dotyczącej projektu maskotki 
festiwalu Szachowego w formie pracy plastycznej (technika dowolna). 
3. Uczestnik może wykonać 1 podpisaną, pracę konkursową.  
4. Praca powinna być opisana następującymi danymi: imieniem, nazwiskiem 
autora pracy, wiekiem (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę 
rodzica/opiekuna) oraz telefonem kontaktowym.  
5. Wyboru Zwycięzców Konkursu dokona Jury powołane przez Organizatora 
Konkursu.  
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w komentarzu pod wydarzeniem 
konkursowym w dniu rozstrzygnięcia Konkursu oraz na stronie FB Festiwalu.  
8. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym 
przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora Konkursu.  
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania lub ukrywania prac 
konkursowych, które są wulgarne, obraźliwe, nieprawdziwe, niecenzuralne, 
propagujące przemoc, o charakterze pornograficznym, zawierające groźby lub 
sprzeczne z prawem.  
 
IV. NAGRODY  
 
1. W konkursie przewidziano 10 nagród – upominków.  
2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość 
pieniężną.  
3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.  
4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. około 
godziny 16.00 na Rynku w Ustroniu podczas Pikniku PRL.    
5. Nagrodzeni Uczestnicy podają Organizatorowi adres wysyłki nagrody lub 
sami odbierają nagrodę w siedzibie Organizatora.  
6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez 
Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu 
zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających 
wręczenie nagrody w związku z prowadzonym Konkursem.  



V. DANE OSOBOWE  
1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, adres 
zamieszkania na terytorium Polski) dla celów związanych z Konkursem jest 
dobrowolne, ale niezbędne do wydania przez Organizatora nagrody.  
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska 
Uczestnika Konkursu na profilu Organizatora Konkursu w serwisie 
Facebook.com.  
3. Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie 
wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych 
osobowych wskazanych w treści Regulaminu. Dane osobowe udostępnione 
przez Uczestnika będą przetwarzane na potrzeby Konkursu oraz ewentualnych 
sporów mogących wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem.  
4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator 
Konkursu.  
5. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: e-mail: iodo1@odo.ustron.pl. 
Więcej informacji o ochronie danych osobowych na stronie: odo.ustron.pl  
6. Uczestnik posiada prawo do:  
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do 
cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Uczestnika, 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu istnienia profilu 
Organizatora Konkursu w serwisie Facebook.com lub wycofania zgody 
Uczestnika Konkursu.  
VI. REKLAMACJE  
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować w 
terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu w formie pisemnej na adres: 
Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.  
2. Uczestnik zgłaszający reklamację zobowiązany jest do podania swojego 
imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, na który miałaby zostać wysłana 
odpowiedź na reklamację.  
3. Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje Uczestnika o swojej decyzji 
w przedmiocie zgłoszonej reklamacji listem poleconym wysłanym na adres 
podany w reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od  



dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Stanowisko Organizatora 
Konkursu w sprawie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczne.  
VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE  
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w 
każdym czasie, bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form 
informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.  
2. Organizator ma prawo podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu w każdym 
momencie bez rozstrzygania Konkursu. Informacja o tym zostanie podana na 
profilu Organizatora w serwisie Facebook.com.  
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc 
prawną w zakresie realizacji Konkursu. Materiały Reklamowe mają jedynie 
charakter promocyjno-informacyjny.  
4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną 
inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).  
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, Uczestnikowi po 

wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora. 


