
Regulamin Konkursu 
Gzie wiosna ukrywa się w Dzielnicy I Krakowa?

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 z siedzibą przy ul. Dietla 70,  
31-039 Kraków we współpracy z Dzielnicą I Krakowa.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 
Organizator.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez 
Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do 

tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis 

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane  
z organizacją konkursu na łamach serwisu.

5. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu 
www.facebook.com/Przedszkole-Samorz%C4%85dowe-nr-17-w-Krakowie-125102844812333/ 

(zwanej dalej “Fanpage”).

Warunki uczestnictwa

6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie dzieci zapisane do Przedszkola Samorządowego  
nr 17 w Krakowie.

7. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przystąpienie dziecka do konkursu i oświadcza, że:  
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Konkursu; 
b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 

procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 
c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu 

Facebook;  
d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka dla celów związanych  

z uczestnictwem w Konkursie
      e. będzie czuwał, aby dziecko przestrzegało niniejszego Regulaminu.

8. Zdjęcie konkursowe należy przesyłać na adres: konkurs.przedszkole17@gmail.com od  
12 marca do 22 marca 2021r. godz. 19:00.

9. Zdjęcia konkursowe zostaną opublikowane 23 marca 2021r. na stronie serwisu 
www.facebook.com/Przedszkole-Samorz%C4%85dowe-nr-17-w-Krakowie-125102844812333/.
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10. Głosy będzie można oddawać do 27 marca 2021r. do godziny 20:00 na Fanpage’u 

Przedszkola Samorządowego nr 17 w Krakowie.
11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 28 marca 2021r. na Fanpage’u Przedszkola 

Samorządowego nr 17 w Krakowie.
12. Liczą się głosy wyłącznie polubione na profilu Przedszkola Samorządowego nr 17 w Krakowie.

Zadanie konkursowe

13. Wykonać zdjęcie dziecka z charakterystycznymi miejscami Dzielnicy I Krakowa oraz  

o z n a k a m i w i o s n y . P r z e s ł a ć z d j ę c i e k o n k u r s o w e n a a d r e s e - m a i l 
konkursprzedszkole17@gmail.com z informacjami: imię i nazwisko dziecka, grupa 

przedszkolna oraz miejsce wykonania zdjęcia, a także podpisane zgody: na przetwarzanie 
danych osobowych dziecka, wykorzystywanie wizerunku dziecka na stronie Facebook oraz 

akceptacja niniejszego Regulaminu.
14. Każdy uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie konkursowe.

15. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za 
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na e-mail, z którego zostało wysłane zdjęcie 

konkursowe oraz na Fanpage’u Przedszkola Samorządowego nr 17 w Krakowie.
16. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury  

w wypowiedziach.

Nagroda

17. Nagrodę otrzymają 3 uczestników z największą liczbą oddanych głosów (polubień) na profilu 
Przedszkola Samorządowego nr 17 w Krakowie.

18. Główną nagrodą w konkursie fotograficznym jest TABLET (ufundowany przez Dzielnicę  
I Krakowa); nagrodą za 2 i 3 miejsce są puzzle/nagrody książkowe. 

19. Nagroda zostanie przekazana 29 marca 2021r. przez Organizatora konkursu.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe 
dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych 

uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu nagrody.
21. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili  
w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
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Reklamacje 

22. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia 

konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: konkursprzedszkole17@gmail.com w terminie 
trwania konkursu.

23. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.  
W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - tytuł konkursu).

Obowiązek informacyjny

24. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Przedszkole 
Samorządowe nr 17 z siedzibą przy ul. Dietla 70, 31-039 Kraków. W sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl.

25. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).
26. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym 

wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy oraz innych nagrodzonych osobach,  
a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia 

obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe 

27. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa.
28. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
29. W sytuacjach wyjątkowych Regulamin może się zmienić w trakcie trwania Konkursu. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Przedszkole Samorządowe nr 17 
w Krakowie. 

30. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
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