
REGULAMIN KONKURSU NA MINI INSTALACJĘ ŚWIETLNĄ 

 „OKNO PEŁNE BLASKU” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin konkursu (zwany dalej regulaminem) określa zasady, a także warunki udziału w 

konkursie na mini instalację świetlną pt. „Okno pełne blasku”. 

2. Organizatorem konkursu na mini instalację świetlną jest Organizator 13. Bella Skyway Festival. Toruń. 

Kujawsko-Pomorskie ‒ Toruńska Agenda Kulturalna z siedzibą w Toruniu, przy ul. Konopnickiej 13/4, 

(zwany dalej „Organizatorem”).  

3. Konkurs rozpocznie się 16 sierpnia i zakończy 9 września 2022 roku. 

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego 

całości regulaminu, w tym warunków i zasad konkursu. 

 

§2 

WARUNKI I ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs organizowany jest w ramach 13. Bella Skyway Festival. Toruń. Kujawsko-Pomorskie (zwanego 

dalej Bella Skyway Festival lub Festiwalem), 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. 

2. Głównym celem konkursu na mini instalację świetlną jest wyłonienie autorów artystycznych instalacji 

świetlnych w postaci aranżacji okna/balkonu lub ogródka w mieszkaniu lub domu znajdującego się na 

terenie Torunia, wzbogacających tym samym widok toruńskich ulic podczas Bella Skyway Festival. 

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

z tym, że każdy pełnoletni mieszkaniec Torunia 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 ozdobić okno, balkon, drzwi wejściowe do domu lub inną, 

widoczną z zewnątrz cześć mieszkania ciekawą, świetlną aranżacją. Taka mini instalacja powinna być 

podświetlona/święcąca, to jest widoczna przez osoby z zewnątrz w ciemności, przez cały okres trwania 

festiwalu, od 16 do 20 sierpnia, w godzinach od 20:30 do północy. Instalacja powinna być estetyczna, 

ciekawa, kreatywna oraz może, ale nie musi, nawiązywać do hasła tegorocznej edycji festiwalu, 

„Horyzont zdarzeń”. Instalacja musi być wykonana własnoręcznie, ale możliwe jest wykorzystanie do jej 

stworzenia gotowych elementów. Najważniejsze, żeby twórczo i estetycznie wzbogacała festiwalowy 

krajobraz Torunia. 

5. Warunkiem zakwalifikowania mini instalacji do konkursu jest jej sfotografowanie/wykonanie nagrania 

wideo przez jej autora, potwierdzające fakt przygotowania mini instalacji i jej zaprezentowania podczas 

festiwalu. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie zdjęcia / zestawu zdjęć / filmu wideo 

przedstawiających wykonaną własnoręcznie mini instalację świetlną, w oryginalnej rozdzielczości, bez 

podpisu na zdjęciu czy jakiegokolwiek znaku wodnego, drogą elektroniczną na adres email  

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. 

6. Mail powinien zostać zatytułowany „zgłoszenie na konkurs Okno pełne blasku” i zawierać dane 

kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon) oraz lokalizację instalacji jeśli jest inna niż 

adres zamieszkania zgłaszającego. 

7. Termin nadsyłania zdjęć upływa 1 września 2022 roku. 

8. Zdjęcia obraźliwe, naruszające normy etyczne i kultury osobistej oraz poruszające tematy polityczne, nie 

będą brane pod uwagę w podejmowaniu decyzji o wygranej. 



9. Przesyłając zgłoszenie uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego zdjęć, także bez podania 

autorstwa, w działaniach promocyjnych wydarzeń organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną, w 

tym na ich powielanie, rozpowszechnianie — zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej, a także 

w innych materiałach promocyjnych, przez czas nieograniczony. 

 

§3 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Wyboru najlepszych zdjęć dokona Organizator Bella Skyway Festival, informując o tym uczestników i 

zwycięzców konkursu do dnia 9 września 2022 roku za pomocą strony internetowej Toruńskiej Agendy 

Kulturalnej. 

2. W ramach przeprowadzonego konkursu wyróżnionych zostaną trzy mini instalację, a ich autorzy 

otrzymają nagrody: 

 I miejsce ‒ nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł; 

 II miejsce ‒ nagroda rzeczowa w postaci srebrnej biżuterii od Ada Plus oraz gadżetów 

festiwalowych; 

 III miejsce ‒ nagroda rzeczowa w postaci srebrnej biżuterii od Ada Plus oraz gadżetów 

festiwalowych. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia, które nie jest zgodne z regulaminem. 

4. Nagrody konkursu będą dostępne do odbioru w biurze Toruńskiej Agendy Kulturalnej przy ulicy Marii 

Konopnickiej 13 (III piętro) w Toruniu do 20 września 2022 roku, od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8:00 do 16:00. Nagrody nieodebrane w terminie przepadają. 

 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. 

2. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

przepisy prawa.  

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści regulaminu. O wszelkich zmianach 

regulaminu uczestnicy będą informowani za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej 

konkursowi, na której zamieszczono regulamin. 

 

§5 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator – Toruńska Agenda 

Kulturalna, z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Konopnickiej 13/4, 87-100 Toruń. Wszelką korespondencję 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres siedziby. 

2. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie 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. 

3. Dane uczestników będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych 

osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu i zachowania zasad 

bezpieczeństwa. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 



zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. 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. 

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich 

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami 

wynikającymi z art. 15-21 RODO. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego usuniecie danych 

osobowych Uczestników wydarzeń może nastąpić nie wcześniej niż w przeciągu 2 tygodni od daty 

odbycia się wydarzenia. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 

Reprezentant Zarządcy 

- Krystian Kubjaczyk 

 


