
Załącznik do zarządzenia nr4/2023 
Zarządcy Toruńskiej Agendy Kulturalnej 

z dnia 14 marca 2023 r. 
w sprawie regulaminu konkursu pn. 

„Fotograficzne zagwozdki” 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Fotograficzne zagwozdki” 

 

ZAKRES 

 

1. Regulamin określa zasady, a także warunki udziału w Konkursie pn. „Fotograficzne zagwozdki”, 

organizowanego na terenie Zamku Krzyżackiego w Toruniu. 

2. Konkurs rozpoczyna się z datą ogłoszenia i zakończy 30 marca 2023 r. 

3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego całości 

regulaminu, w tym warunków i zasad Konkursu.  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Toruńska Agenda Kulturalna z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Konopnickiej 

13/4, 87-100 Toruń wpisana do Rejestru Instytucji Kultury w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy,  

NIP: 9562373113, REGON: 520831684. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach Zwiedzania Zamku Krzyżackiego w Toruniu. Głównym celem 

konkursu jest zachęcenie torunian do zwiedzania Zamku Krzyżackiego w Toruniu oraz zapoznanie się z 

tajnikami fotografii. Konkurs ma na celu uhonorowanie osób, które wykażą się największą wiedzą na 

temat fotografii i sztuki robienia zdjęć. 

3. Szczegóły dotyczące Konkursu, w tym Regulamin, zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Toruńskiej Agendy Kulturalnej. 

 

UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, z wyjątkiem osób zatrudnionych w Toruńskiej Agendzie 

Kulturalnej, bez względu na podstawę zatrudnienia. 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

a) wypełnić kartę z quizem dostępną na Zamku Krzyżackiego w Toruniu; 

b) na wypełnionym formularzu podać swoje imię i nazwisko oraz numer kontaktowy; 

c) oddać wypełniony formularz w kasie biletowej Zamku Krzyżackiego przy wyjściu. 

3. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczonych przez niego 

odpowiedzi, w działaniach promocyjnych związanych ze Zwiedzaniem Zamku Krzyżackiego w Toruniu, 

w tym na ich powielanie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych przez czas nieograniczony. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów, unikania 

wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój odbiorców (w tym słów 

lub gestów uznawanych powszechnie za obraźliwe), a także bezwzględnego unikania wszelkich 

wystąpień natury politycznej. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami 

Uczestnicy. 
5. Oddając wypełniony formularz, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zaznajomił się z treścią regulaminu 

Konkursu, a także zapoznał się z postanowieniami zawartymi w klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu. 
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem odpowiedzi i posiada do nich prawa autorskie, a także, że 

ich publikacja nie narusza praw osób trzecich. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 



 

1. Udział w konkursie można wziąć do dnia 24 marca 2023 r. do godziny 18:00 na terenie Zamku 

Krzyżackiego. 

2. Wyboru najtrafniejszych odpowiedzi dokona Organizator, informując o tym uczestników do dnia 30 

marca 2023 r. na profilu Toruńskiej Agendy Kulturalnej na platformie społecznościowej Facebook oraz 

kontaktując się bezpośrednio z Osobami zgłoszonymi do konkursu. 

3. Spośród zgłoszonych przez Uczestników opisów wyróżnione zostaną 3 zgłoszenia, których autorzy  

otrzymają nagrodę w postaci albumy Śpiewające kobiety Torunia w obiektywie Krzysztofa Marciniaka 

4. Odbiór albumów możliwy będzie w dniach 30 marca - 7 kwietnia 2023 r. w siedzibie Toruńskiej Agendy 

Kulturalnej. 

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

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu – 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: 

ul. Marii Konopnickiej 13/4 (III piętro), 87-100 Toruń. 

2. Uczestnik konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach 

związanych z Konkursem, w tym: w celu wyłonienia i ogłoszenia Laureatów, przyznawania nagród, 

wydawania, odbioru i rozliczenia nagród. Podanie danych wymaganych w tym celu regulaminem jest 

dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. 

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

osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu – w celu 

identyfikacji uczestnika konkursu, wydania albumu oraz publicznego podania imienia i nazwiska laureata 

konkursu (w razie wystąpienia takiej potrzeby), w tym również na stronach internetowych Organizatora i 

mediach społecznościowych. 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 Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż do przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub do 

momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. 

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. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

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

regulaminu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej, dedykowanej 

Konkursowi, na której zamieszczono regulamin.  

3. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu Konkursu okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył 

postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu 

wyjaśnienia wątpliwości lub odmówić przekazania jej Uczestnikowi. W przypadku nagród już 

przekazanych Organizator może domagać się ich zwrotu. W powyższych przypadkach zastosowanie 

znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego. 



4. Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora. 

5. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

Reprezentant zarządcy 

(-) Krystian Kubjaczyk 


