
__________________________________________________________________________________

Regulamin Konkursu internetowego pn. Pochwal się tulipanami.     1 | S t r o n a  
 

Regulamin Konkursu internetowego na najciekawsze zdjęcie tulipanów o nazwach:  

Generał Stanisław Taczak i Generał Józef Dowbor – Muśnicki 

pn. Pochwal się tulipanami. 

 

I. Nazwa i adres Organizatora 

 

Konkurs organizuje administrator fanpage’a 27 grudnia – Powstanie Wielkopolskie: Województwo 

Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zwane  

w dalszej części regulaminu: Organizatorem 

Adres Organizatora: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Gabinet Marszałka / Oddział Komunikacji Społecznej  

al. Niepodległości 34 

61-714 Poznań  

NIP 778-13-46-888 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem należy kierować na adres podany 

powyżej z oznaczeniem: „Pochwal się tulipanami”. 

 

 

 

II. Podstawy prawne i forma Konkursu 

 

1. Konkurs organizowany jest w oparciu o niniejszy Regulamin Konkursu na najciekawsze zdjęcie 

tulipanów o nazwach: Generał Stanisław Taczak i Generał Józef Dowbor – Muśnicki, zwanych  

w dalszej części tulipanami, posadzonych i sfotografowanych przez uczestników konkursu, zwany  

w dalszej części Regulaminem. 

2. Konkurs na umieszczenie zdjęć tulipanów na fanpege’u 27 grudnia - Powstanie Wielkopolskie jest 

konkursem jednoetapowym i polega na umieszczeniu, sfotografowanych przez uczestnika zdjęć 

tulipanów, na profilu facebookowym 27 grudnia – Powstanie Wielkopolskie. 

3. Każda osoba, która umieści na profilu, o którym mowa w punkcie 2. niniejszego Regulaminu, zdjęcie 

wyhodowanych we własnym zakresie tulipanów, staje się jednocześnie Uczestnikiem Konkursu. 

4. Przystąpienie do Konkursu, czyli umieszczenie zdjęć w komentarzu pod postem informującym  

o rozpoczęciu Konkursu, jest dobrowolne i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez jego 

uczestnika przy jednoczesnym wyrażeniu zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez 

administratora, którym jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, do celów 

przeprowadzenia Konkursu.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na zdjęciach oraz za prawo własności 

zdjęć przesyłanych do konkursu. Jednocześnie Organizator ma prawo do usunięcia zdjęć i wpisów 

Uczestników konkursu mających charakter obraźliwy, bulwersujący lub niestosowny. 
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III. Nagrody w Konkursie 

 

1. Każdy Uczestnik konkursu za udział w Konkursie otrzymuje nagrodę w postaci płyty DVD  

z koncertem pt. „Muzyka Wolności Poznań 2018”, który odbył się na Stadionie Miejskim w Poznaniu 

27 grudnia 2018 r. z okazji obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, zwaną  

w dalszej części niniejszego Regulaminu: nagrodą. 

2. Dla autora zwycięskiego zdjęcia Organizator przeznaczył nagrodę główną w postaci Encyklopedii 

Powstania Wielkopolskiego. 

3. Każdy uczestnik będzie mógł odebrać nagrodę w siedzibie Organizatora, we własnym zakresie  

i na własny koszt.  

1) Adres odbioru nagród: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu; 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, zwany w skrócie w dalszej części Regulaminu: UMWW. 

2) Miejsce i czas wydawania nagród w siedzibie Organizatora: punkt informacyjny, parter siedziby 

UMWW, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00 .  

3) Termin odbioru nagród: do 14 dni, licząc od dnia zakończenia konkursu. 

4) W indywidualnych przypadkach Organizator może zdecydować o innym trybie 

odbioru/dostarczenia nagród. 

 

4. Zdobywca nagrody głównej w postaci Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego będzie mógł odebrać 

ją w siedzibie Organizatora, we słanym zakresie i na własny koszt. 

1) Adres odbioru nagrody głównej: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, zwany w skrócie w dalszej części Regulaminu: 

UMWW. 

2) Miejsce i czas wydawania nagród w siedzibie Organizatora: Gabinet Marszałka, Oddział 

Komunikacji Społecznej UMWW, piętro VII, pokój 763, od poniedziałku do piątku, w godzinach 

od 8:00 do 15:00.  

3) Termin odbioru nagrody głównej: do 14 dni, licząc od dnia ogłoszenia zwycięscy Konkursu  

na fanpage’u 27 grudnia – Powstanie Wielkopolskie, na Facebook’u. 

 

5. Nieodebrane nagrody w terminie wskazanym w podpunkcie 3) pozostają własnością Organizatora. 

 

 

 

IV. Harmonogram Konkursu / miejsce i termin składania pracy konkursowej 

 

1. Ogłoszenie Konkursu odbędzie się na facebook’u na profilu 27 grudnia – Powstanie Wielkopolskie  

w dniu 9 maja 2019 roku. 

2. Czas trwania konkursu: od 9 do 16 maja 2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo  

do przedłużenia terminu zakończenia konkursu, a informację o przedłużeniu trwania konkursu umieści 

niezwłocznie, od momentu podjęcia decyzji o jego przedłużeniu, na profilu 27 grudnia – Powstanie 

Wielkopolskie na facebook’u. 

3. Wybór najciekawszego zdjęcia odbędzie się na podstawie kryteriów określonych w niniejszym 

Regulaminie w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze licząc od dnia zakończenia konkursu. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na profilu 27 grudnia – Powstanie Wielkopolskie w terminie 

nie dłuższym niż 5 dni robocze licząc od dnia zakończenia konkursu. 
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V. Opis zdjęć złożonych do Konkursu / zgoda na ekspozycję zdjęć na fanpage’u Organizatora 

  

1. Przedmiotem oceny prac złożonych do konkursu będą zdjęcia przedstawiające wyhodowane 

przez uczestników konkursu tulipany dwóch odmian o następujących nazwach: Generał Stanisław 

Taczak i Generał Józef Dowbor – Muśnicki. 

2. Każdy uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem zdjęcia zgłoszonego do konkursu i wyraża zgodę 

na umieszczenie go na profilu Organizatora. 

 

 

VI. Wymagania stawiane Uczestnikom Konkursu 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie w rozumieniu prawa 

polskiego, czyli te, które ukończyły 18 lat. 

3. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik Konkursu, który złoży  

więcej niż jedną pracę konkursową, zostanie wykluczony z Konkursu.  

2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz. 

3. Każdy kto umieszcza zdjęcie tulipanów na profilu 27 grudnia – Powstanie Wielkopolskie, przystępując 

tym samym do Konkursu oświadcza, że zdjęcie to jest jego własnością lub uzyskał zgodę autora zdjęcia 

na jego publikację. 

 

 

VII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Konkursu 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Marszałek Województwa z siedzibą 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34,  

61-713 Poznań. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane: 

1) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu; 

2) na podstawie wyrażonej przez Uczestników Konkursu zgody, którą każdy uczestnik Konkursu 

potwierdził poprzez dobrowolne przystąpienie do Konkursu; 

a) brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji Regulaminu 

skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie. 

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że Uczestnicy Konkursu posiadają 

prawo do:  

1) usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych - za wyjątkiem danych osobowych niezbędnych do ustalenia i dochodzenia roszczeń, 

2) dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Dane Uczestników Konkursu nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji. 

5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem 

ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski  

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: 

inspektor.ochrony@umww.pl oraz poprzez skrzynkę na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP 

mailto:inspektor.ochrony@umww.pl
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VIII. Kryteria oceny prac konkursowych  

 

1. Oceny prac dokonuje Komisja konkursowa, która rozstrzyga Konkurs, a w szczególności: 

1) Wskazuje zwycięską, tj. najlepszą pracę konkursową w postaci zdjęcia,  

2) Przedstawia wyniki Konkursu na fanpage’u 27 grudnia – Powstanie Wielkopolskie, 

3) Informuje zwycięzcę o zdobyciu głównej nagrody poprzez wysłanie do niego wiadomości 

prywatnej poprzez messenger’a. 

2. Ocena prac konkursowych (zdjęć) nastąpi na podstawie poniższych kryteriów i będzie polegała  

na przyznaniu każdej złożonej pracy konkursowej, przez każdego oceniającego członka Komisji 

Konkursowej odpowiedniej ilości punktów w ramach każdego z niżej wymienionych kryteriów oceny: 

 

Kryteria oceny / punktacja 

1)  Oryginalność miejsca – przez co rozumie się posadzenie lub umieszczenie 

tulipanów w ciekawym i oryginalnym miejscu 

od 0 do 10 pkt. 

2)  Estetyka – przez co rozumie się kompozycję i przejrzystość wykonanego 

zdjęcia 

od 0 do 10 pkt. 

 

3. Oceny projektów wg ww. kryteriów dokona każdy z członków komisji.  

4. Maksymalna liczba punktów do uzyskania  wynosi 20. 

5. W przypadku, gdy prace otrzymają równą liczbę punktów, o zdobyciu nagrody głównej zdecyduje praca, 

która została zgłoszona do konkursu jako pierwsza, to znaczy we wcześniejszym terminie została 

umieszczona pod postem z informacją o rozpoczęciu konkursu. 

 

 

IX. Skład Komisji Konkursowej 

 

W celu rozstrzygnięcia Konkursu i wyłonienia najciekawszej pracy konkursowej powołana zostanie, spośród 

pracowników Gabinetu Marszałka z oddziału Komunikacji Społecznej, Komisja Konkursowa.  

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:  

a) Ewa Rodziejczak   - Przewodniczący Komisji Konkursowej 

b) Magdalena Borowicka-Kwiatek  - Członek Komisji Konkursowej 

c) Magdalena Skrzypczak    - Sekretarz Komisji Konkursowej 

 

  

 


