
REGULAMIN KONKURSU „BOHATER” 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „BOHATER” i jest zwany dalej: „Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu jest Ruch Światło-Życie diecezji radomskiej. 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem fanpage’a Ruch Światło-Życie diecezji 

radomskiej w dniach 13.11.2019-27.11.2019 
4. Portal Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane  

z organizacją konkursu na łamach serwisu. 
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani z nim związany. 
 

§ 2 
UCZESTNICY KONKURSU 

 
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba pełnoletnia, która 

posiada pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkająca w Polsce. 
2. Osoby niepełnoletnie lub ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie 

za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Wzór zgody można pobrać 
na stronie www.radom.oaza.pl, znajduje się także w § 7. Zgodę (oryginał lub skan) należy 
dostarczyć nie później niż w ostatnim dniu trwania konkursu na adres Ruch Światło-Życie, ul. 
Malczewskiego 1, 26-600 Radom.  

§ 3 
ZASADY KONKURSU 

 
1. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi: 

a. Dostarczyć fotografię w formacie *jpg w tematyce konkursu poprzez wysłanie wiadomości na 
podany adres mailowy: dks.radom@gmail.com 

b. podać w wiadomości swoje prawdziwe dane osobowe oraz adres do wysyłki nagrody 
c. dostarczyć zgodę na udział w konkursie w przypadku osób niepełnoletnich lub ograniczonych  

w zdolnościach do czynności prawnych 
2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. 
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie wymogów opisanych w § 2. 
4. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na niniejszy Regulamin. 

 
§ 4 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 
 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową 
(zwaną dalej Komisją), w której znajdują się przedstawiciele Diakoni Komunikowania Społecznego 
diecezji radomskiej. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 
Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

2. Komisja wybiera najbardziej oryginalne i ciekawe opracowanie zadania konkursowego wedle 
wewnętrznych kryteriów.  

3. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba wyłoniona przez Komisję, która poprzez naradę wybiera 
najlepszą fotografię spełniającą kryteria.  

4. Nagrodą w Konkursie są: 
a. za zdobycie 1. Miejsca: Fujifilm Instax mini 9 
b. za zdobycie 2. Miejsca: Smartwatch o równowartości 200 zł 
c. za zdobycie 3. Miejsca: Głośnik JBL Clip 3 
d. nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników: worek z gadżetami promującymi 

Organizatora 
5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej na balu andrzejkowym „Bohater” 30.11.2019r, 

ul. Warszawska 98/100, Wielogóra 26-660 



6. Nagrody zostaną zwycięzcom przekazane na balu andrzejkowym. 
7. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi na balu andrzejkowym. 

§ 5 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Ruch Światło-Życie diecezji Radomskiej. 
2. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Bohater”. Podanie danych 

jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Podane dane będą 
przetwarzane na podstawie art.7 ust.1 lit.1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Dane będą przetwarzane 
przez czas trwania konkursu oraz po zakończeniu konkursu jeżeli jest to wymagane w świetle 
obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych. 

3. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych 
osobowych innym podmiotom, powierzenie to będzie dotyczyło w szczególności przetwarzania 
danych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji konkursu lub przekazania nagród. Osobie 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Kościelny Inspektorat Danych 
Osobowych). 

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn 
podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to  
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin 
obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie  
i zmienionego Regulaminu na stronie www.radom.oaza.pl.  

2. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na portalu „Facebook” w oficjalnej stornie Organizatora 
oraz przedstawione na balu andrzejkowym „Bohater”. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone  
w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych 
oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa 
Uczestnika wyklucza go z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione. 

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu  
i wyraża na niego zgodę. 

5. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.radom.oaza.pl 
 
 

§ 7 
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia) 
……………………………………………………………………………………………………………. 
w Konkursie fotograficznym „Bohater”. Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych Konkursu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 


