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REGULAMIN 

KONKURSU NA RODZINNE KOLĘDOWANIE 

 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu na rodzinne kolędowanie zwanego dalej "Konkursem", jest Pałac 

Jankowice, ul. Ogrodowa 2, 62-080 Jankowice oraz Gmina Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej 
„Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych 
tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 847). 

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.11.2021 r.  
 

II. Cel konkursu  

Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, promowanie kultury i 
sztuki oraz zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, rozwijania talentów oraz budowania więzi 
rodzinnych i społecznych. 

III. Warunki i przebieg udziału w Konkursie 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne mieszkające w Gminie Tarnowo Podgórne. 
2. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które: 



 
 

2 
 

a. zapoznały się z Regulaminem Konkursu, 
b. dokonały zgłoszenia do Konkursu i przesłały nagranie wraz z poprawnie wypełnionym 

formularzem stanowiący załącznik do Regulaminu. 
3. Uczestnik biorący udział w Konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z 

uczestnictwem. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Każdy Uczestnik 
Konkursu, przesyłając zgłoszenie konkursowe, bierze udział w konkursie i ma szansę na 
nagrodę.  

4. W ramach Konkursu uczestnik przesyła formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem - 
nagraniem video rodzinnego wykonania kolędy lub pastorałki: 

a. na adres email: palac.jankowice@tarnowo-podgorne.pl lub 
b.  za pośrednictwem narzędzia formularz Google 

https://forms.gle/K7pJV6sdTGQ7ZTTz9  

do dnia 27.12.2021r. do godz.12.00. 

5. W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem narzędzia formularz Google można dołączyć plik o 
maksymalnej wielkości do 100MB. W innym wypadku zachęcamy do przesłania go np. 
WeTransferem. 

6. Czas trwania nagrania, o którym mowa w pkt 4 nie może przekraczać 3 minut. 
7. Uczestnicy mogą śpiewać m.in: a capella, przy akompaniamencie lub z odtwarzanym 

podkładem muzycznym. Nagranie najlepiej wykonać w układzie poziomym. Należy zadbać o 
odpowiednią jakość dźwięku i obrazu. W tytule nagrania (pliku) należy umieścić imię i nazwisko 
Uczestnika.  

8. Harmonogram Konkursu: 
a) Zgłoszenia uczestników Konkursu i przesłanie nagrania (od 18.11 do 27.12.2021r. do 

godz.12.00 ); 
b) Opublikowanie nadesłanych prac uczestników Konkursu (28.12.2021r.) na portalu 

społecznościowym facebook.com Pałacu Jankowice;  
c) Ocena nadesłanych prac przez użytkowników portalu społecznościowego facebook.com 

(od 28.12.2021r., godz. 12:00 – do 04.01.2022r., godz. 12:00); 
d) Ogłoszenie wyników (05.01.2022r., godz. 15:00). 

9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają 
Moderatorzy Konkursu w osobach przedstawicieli Organizatora.  

10. Nagrania muszą być pracami autorskimi. 
11. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno nagranie. 
12. W imieniu uczestnika niepełnoletniego rodzic/opiekun prawny przesyła zgłoszenie z 

nagraniem, a tym samym akceptuje warunki przedmiotowego Regulaminu oraz wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych. 

13. Zgłoszone do konkursu nagrania opublikowane zostaną na portalu społecznościowym 
www.facebook.com Pałacu Jankowice, a oceniać je będą użytkownicy portalu facebook.com. 

14. Organizator zamierza nagrodzić trzech uczestników z największą liczbą interakcji (polubień).  
15. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie z chwilą nadesłania odpowiedzi 

bezwarunkowo, bezterminowo i bez dodatkowego wynagrodzenia zgadza się na 
wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, 
marketingowych swojego imienia i nazwiska oraz zgłoszonego nagrania. 

16. Z posiedzenia Organizatora sporządzony zostanie protokół. 

mailto:palac.jankowice@tarnowo-podgorne.pl
https://forms.gle/K7pJV6sdTGQ7ZTTz9
http://www.facebook.com/
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IV. Nagrody  
1. Organizator przewidział nagrody o wartości: 

a. za I miejsce – voucher o wartości 500 zł na zakupy na allegro.pl 
b. za II miejsce –  voucher o wartości 300 zł na zakupy na allegro.pl 
c. za III miejsce – voucher o wartości  100 zł na zakupy na allegro.pl 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego 
rodzaju.  

3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.  
4. Podanie przez Uczestnika Konkursu w wiadomości prywatnej nieprawdziwych lub 

niekompletnych danych (imienia, nazwiska, numery telefonu i adres email) będzie stanowić 
przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Konkursu nagrody.  

5. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu 15.01.2022r. o godz.15.00 w siedzibie 
Pałacu Jankowice oraz poprzez komunikat Organizatora opublikowany na Facebooku Pałac 
Jankowice https://www.facebook.com/PałacJankowice. 

6. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w 
prasie, mediach i Internecie. 

8. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailowo lub telefonicznie o wygranej oraz 
sposobie odbioru nagrody. 

9. Nagrody nieodebrane do 21.01.2022r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w 

jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.  
 

17. Postanowienia końcowe 
a. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej www.palacjankowice.pl  
b. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
zdyskwalifikowane. 

c. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

d. Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem 18.11.2021 roku. 
e. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 
f. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści 

niniejszego regulaminu. 
g. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Tomasz 

Łozowicki; adres email: palac.jankowice@tarnowo-podgorne.pl 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Pa%C5%82acJankowice
http://www.palacjankowice.pl/
mailto:palac.jankowice@tarnowo-podgorne.pl
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KONKURSU NA RODZINNE KOLĘDOWANIE 

 

Imię i nazwisko uczestnika/ów Konkursu 
bądź przedstawiciela grupy biorących 
udział w Konkursie 

 

 

 

Dane kontaktowe  
(numer telefonu lub adres e-mail) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz publikację moich danych osobowych (w tym wizerunku) przez Organizatora Konkursu. 
Oświadczam, że dekorację wykonali mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne w/w. 

 
……………………………………………… 

data, imię i nazwisko 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Jankowice, Ogrodowa 2, 62-080 Jankowice ; 
2) kontakt do inspektora ochrony danych: iod.palacjankowice@tarnowo-podgorne.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 

Konkursu na rodzinne kolędowanie; 
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowę o świadczenie usługi pomocy prawnej. Odrębną kategorię odbiorców, którym 
mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator 
Danych Osobowych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Pałacu systemów informatycznych; 
Odbiorcą danych będzie również Urząd Gminy Tarnowo Podgórne 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
6) Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przed 

jej wycofaniem; 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a 

następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j. z dnia 2020.02.03) bądź do czasu wycofania zgody; 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu; 

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. adres: ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale jednocześnie niezbędne do udziału w Konkursie; 
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 


