
 

 

Zarządzenie Nr 14/2021 

Zarządcy Toruńskiej Agendy Kulturalnej 

z dnia 12 sierpnia 2021 r.      

w sprawie regulaminu konkursu „UCHWYĆ BLASK BELLA SKYWAY” 

promującego 12. edycję Bella Skyway Festival, organizowanej  

w dniach 17 sierpnia - 9 września 2021 r.  

 

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Toruńskiej Agendy Kulturalnej oraz na 

podstawie § 7 ust. 3 pkt 4 i 5 Statutu miejskiej instytucji kultury Toruńska Agenda Kulturalna, stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 49/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmiany nazwy 

oraz statutu miejskiej instytucji kultury Toruń 2016, zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam do stosowania regulamin konkursu „Uchwyć blask Bella Skyway” promującego 12. edycję 

Bella Skyway Festival organizowanej w dniach 17 sierpnia - 9 września 2021 r. Jednocześnie zastrzegam 

sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. 

§ 2 

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2021 roku.  

 

 

 

 

 

 

Reprezentant Zarządcy 

- Krystian Kubjaczyk 



Załącznik do zarządzenia Nr 14/2021 

Zarządcy Toruńskiej Agendy Kulturalnej 

z dnia 12 sierpnia 2021 r.  

w sprawie regulaminu konkursu fotograficznego  

pn. „Uchwyć blask Bella Skyway” 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 „UCHWYĆ BLASK BELLA SKYWAY” 

 

ZAKRES 

1. Regulamin określa zasady, a także warunki udziału w konkursie fotograficznym pt. „Uchwyć 

blask Bella Skyway”. 

2. Konkurs rozpocznie się z datą ogłoszenia i zakończy 9 września 2021 roku. 

3. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego całości 

regulaminu, w tym warunków i zasad konkursu. 

 

WARUNKI I ZASADY KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Organizator 12. edycji Bella Skyway Festival: 

Toruńska Agenda Kulturalna 

ul. Pod Krzywą Wieżą 1 

87-100 Toruń 

tel. +48 56 621 03 33 

2. Konkurs organizowany jest w ramach 12. edycji Bella Skyway Festival, którego głównym celem 

jest wzbogacenie krajobrazu kulturalnego Torunia poprzez świetlne przedstawienie dorobku 

artystycznego twórców z Polski i Europy, a także spojrzenie na sztukę w sposób niecodzienny, a 

zarazem fascynujący. Głównym celem konkursu fotograficznego jest wyłonienie autorów 

najlepszych zdjęć ukazujących Bella Skyway Festival. 

3. Konkurs fotograficzny jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich, co jednoznaczne jest 

z tym, że każdy pełnoletni uczestnik 12. edycji Bella Skyway Festival może wziąć w nim udział, 

za wyjątkiem osób zatrudnionych w Toruńskiej Agendzie Kulturalnej bez względu na podstawę 

zatrudnienia. 

4. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zrobione przez siebie zdjęcie lub zestaw zdjęć 

przedstawiających festiwal, w oryginalnej rozdzielczości, bez podpisu na zdjęciu czy 

jakiegokolwiek znaku wodnego, wraz z dołączonymi danymi kontaktowymi (imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, telefon) drogą elektroniczną na adres konkurs@bellaskyway.pl. W 

przypadku dużej objętości przesyłanych plików zdjęcia należy załadować na zewnętrzny serwer 

plików z możliwością ich pobrania (np. Dropbox, Google Drive, OneDrive, WeTransfer), a na 

adres konkursowy wraz z niezbędnymi danymi przesłać jedynie adres umożliwiający pobranie 

zdjęć zgłoszonych w konkursie. Termin nadsyłania zdjęć upływa 1 września 2021 roku. 

5. Przesyłając zdjęcia, uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego zdjęć, także bez 

podania autorstwa, w działaniach promocyjnych związanych z Bella Skyway Festival, w tym na 

ich powielanie, rozpowszechnianie — zarówno w druku, jak i w wersji elektronicznej, 

prezentowanie na wystawach, wykorzystanie na plakatach, zaproszeniach, w katalogach, a także 

innych materiałach promocyjnych. 

6. Wyboru najlepszych zdjęć dokona Organizator Bella Skyway Festival, informując o tym 

uczestników i zwycięzców konkursu do dnia 9 września 2021 roku za pomocą strony 

internetowej Toruńskiej Agendy Kulturalnej. 



7. W ramach przeprowadzonego konkursu wyróżnionych zostanie pięć zdjęć, a ich autorzy 

otrzymają nagrody w postaci: wejściówek 24 h do klubu CityFit Toruń, biżuterii od Ada Plus 

oraz gadżetów festiwalowych. 

8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizator zastrzega sobie 

prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. 

9. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych 

osobowych przez Organizatora w celach związanych z konkursem, w tym w celu wyłaniania i 

ogłaszania Laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Podanie 

danych wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 

Konkursie i odbioru nagrody. 

10. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Toruńska 

Agenda Kulturalna. 

11. Administrator zapewnia Uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą 

udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie. 

12. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 

 

Reprezentant Zarządcy 

- Krystian Kubjaczyk 

 


