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Regulamin konkursu  

„Kraków w Twojej Wyobraźni” 

 

§ 1.  

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Zustricz”, która realizuje projekt w ramach programu 

„Otwarty Kraków”. Przy realizacji konkursu Fundacja „Zustricz” współpracuje z Krakowskim 

Stowarzyszeniem Komiksowym, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie oraz szkołami 

i internatami Miasta Krakowa. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej Fundacji „Zustricz” pod adresem 

URL: https://zustricz.pl/ zwanej dalej „Stroną” w dniach od 26 października 2019 r.  do 07 

grudnia  2019 r.  

3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie zostaną przesłane w formie elektronicznej na adres 

mailowy Fundacji „Zustricz”: konkurs@zustricz.pl. 

4. Regulamin Konkursu (zwany dalej "Regulaminem") jest dostępny na Stronie.  

5. Godziny podane w Regulaminie odnoszą się do aktualnego czasu lokalnego w Polsce. 

 

§ 2 

Cel i przedmiot konkursu 

1. Celem konkursu jest: 

Propagowanie historii Krakowa i pogłębianie wiedzy o mieście wśród dzieci 

i młodzieży należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, dzieci obcokrajowców 

mieszkających w Krakowie oraz upowszechnianie wiedzy o innych narodowościach 

mieszkających w Krakowie wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej miasto. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej w postaci komiksu  

w wybranej technice: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa. 

 

§ 3  

Uczestnictwo w Konkursie 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Konkurs organizowany jest w 2 (słownie: dwóch) kategoriach: 

https://zustricz.pl/
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• A) KATEGORIA I: „KRAKÓW w TWOJEJ WYOBRAŹNI” – wiedza o historii Krakowa , zwana 

dalej: „Kategorią I”; 

• B) KATEGORIA II: „KRAKÓW w TWOJEJ WYOBRAŹNI” – wiedzy o narodowościach 

zamieszkujących Kraków  zwana dalej: „Kategorią II”; 

3. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być: 

a) dzieci  w wieku szkolnym 6-11 lat  

b) młodzież w wieku 12-18 lat 

4. Uczestnikami konkursu dla Kategorii I mogą być dzieci i młodzież należąca do mniejszości 

narodowych lub etnicznych, albo będąca dzieckiem obcokrajowców mieszkających w 

Krakowie. Uczestnikami konkursu dla Kategorii II mogą być dzieci  

i młodzież mieszkająca w  Krakowie. 

5. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również 

małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo tych pracowników.  

6. Warunkiem uczestnictwa i możliwości ubiegania się o nagrodę jest przestrzeganie przez 

Uczestnika zasad określonych w Regulaminie.  

 

§ 4. 

 Zgłoszenie udziału w Konkursie, warunki udziału 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy: dokonać zgłoszenia konkursowego,  

w terminie: od 26 października 2019 r. do 21 listopada  2019 r. za pomocą formularza 

zgłoszeniowego zawierającego komplet danych:  

- imię, nazwisko Uczestnika; 

- adres e-mail Uczestnika 

- czytelny podpis pod zgłoszeniem, zawierający imię i nazwisko opiekuna prawnego 

zgłaszającego Uczestnika lub listę zgłoszeniową wystawioną przez instytucję edukacyjną lub 

opiekuńczą (szkoła, internat, dom dziecka).  

Wydrukowany i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego formularz dostarczyć 

należy do fundacji „Zustricz” osobiście w każdy roboczy poniedziałek od 13.00 do 18.00 

bądź  13 i 20 listopada br. od 17.00 do 19.00, a także 16 listopada br. od 14.00 do 

19.00 lub listem poleconym pod adres: ul. Karmelicka 34/100, 31-128 Kraków do dnia 

21.11.2019 r. 
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2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego organizator wysyła e-maila potwierdzającego 

jego otrzymanie na podany adres poczty elektronicznej i wpisuje zgłoszoną osobą na listę 

uczestników konkursu.   

3. Datą rejestracji uczestnika jest data faktycznego  otrzymania oryginału formularza 

zgłoszeniowego i zgody rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej na udział w konkursie .  

4. W ślad za zgłoszeniem Uczestnik w terminie: od 26 października 2019 r. do 21 listopada  

2019 r. przesyła w formie pliku elektronicznego pracę konkursową w formie zeskanowanego 

rysunku, malarstwa lub grafiki komputerowej,  która zawiera 3 – 10 plansz komiksowych w 

formacie A4, zeskanowanej w rozdzielczości min. 150 DPI  

w formacie JPG lub PNG. 

5. Praca może składać się z jednej zamkniętej historii lub kilku zamkniętych historii.  

W przypadku, gdy praca składa się z więcej niż jednej historii musi opowiadać  

o przygodach tego samego bohatera. 

6. Wszystkie teksty w komiksie muszą być napisane w języku polskim. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wystosowania prośby do uczestnika o dosłanie pracy 

poza terminami zgłoszenia prac w przypadku trudności technicznych związanych  

z odczytaniem pliku. 

8. Udział w Konkursie staje się skuteczny z chwilą potwierdzenia zgłoszenia konkursowego 

wskazanego w § 4 pkt. 1 Regulaminu, oraz przekazania pracy konkursowej w formie 

elektronicznej. 

9. Uczestnik poprzez udział w Konkursie akceptuje Regulamin i wyraża Organizatorowi 

Konkursu zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych na potrzeby 

Konkursu.  

10. Jeden Uczestnik może zgłosić udział w Konkursie tylko raz. Zgłoszenie może dotyczyć 

wyłącznie pracy niepublikowanej w formie fizycznej bądź elektronicznej, niezgłoszonej do 

innych konkursów. W przypadku zgłoszeń wielokrotnych, za przyjęte do Konkursu uważane 

będzie jedynie pierwsze w kolejności zgłoszenie Uczestnika doręczone pod adres wskazany 

w § 4 pkt. 1 Regulaminu.  

11. Po przekazaniu pracy konkursowej Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. 

12. Uczestnik (lub opiekun prawny) może zgłosić tylko taką Pracę konkursową, która nie narusza 

przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. Oznacza to  

w szczególności, że: 
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a) Uczestnik musi być sam autorem Pracy konkursowej i nie może wykorzystać w Pracy 

konkursowej cudzych (w tym pochodzących z Internetu lub aplikacji cyfrowych) tekstów, 

rysunków, marek, logo, zdjęć, filmów, nagrań, danych itp., ani ich fragmentów, ani też takie 

elementy nie mogą być wyraźnie widoczne w Pracy konkursowej, również jako tło;  

b) Praca konkursowa nie może zawierać treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób 

godzących w czyjekolwiek dobre imię; 

c) Praca konkursowa nie może zawierać treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących 

zabijanie lub dręczenie zwierząt, promujących faszyzm lub inny totalitarny ustrój państwa, 

nawołujących do nienawiści na tle etnicznym lub narodowościowym; 

d) Praca konkursowa nie może zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, np. 

obscenicznych, godzących w uczucia religijne; 

e) Praca konkursowa nie może zachęcać do działań sprzecznych z prawem lub zagrażających 

bezpieczeństwu. 

13. W ramach Konkursu Organizator przeprowadzi nieobowiązkowe indywidualne konsultacje 

komiksowe z uczestnikami. Konsultacje te odbywać się będą: 

a) 07.11.2019 r. na terytorium Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych (os. Szkolne 17 w 

Krakowie) we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Komiksowym w godzinach 

16.00 – 19.00.  

b) 13.11.2019 r. w siedzibie Fundacji „Zustricz” (ul. Karmelicka 34/100) w godzinach 

17.00-19.00. 

c) 16.11.2019 r. w siedzibie Fundacji „Zustricz” (ul. Karmelicka 34/100) w godzinach 14.00 

– 16.00 oraz we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Komiksowym w 

godzinach 16.00-19.00.  

d) 20.11.2019 r. w siedzibie Fundacji „Zustricz” (ul. Karmelicka 34/100) w godzinach 

17.00-19.00. 

W wypadku dużego zainteresowania Organizator przeprowadzi dodatkowe konsultacje 

ogłoszone w późniejszym terminie. 
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§ 5.  

Zasady wyłaniania zwycięzców i wyróżnionych Uczestników 

 

1. Zwycięzcy i wyróżnieni Uczestnicy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników, 

którzy spełniają wszystkie warunki wymienione w § 3 i  § 4  Regulaminu. 

2. Zwycięzców wyłania jury, powołane przez Organizatora w składzie: 

Dr  Rafał Kołsut, Artur Wabik – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe,  

Aleksandra Zapolska – Fundacja „Zustricz”,  

Jerzy Woźniakiewicz – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie 

Elżbieta Mirga-Wójtowicz - Doktorantka na Wydziale Politologii na 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. 

 

3. Jury wskaże: 

a)  w Kategorii I dla przedziału wiekowego 6-11 lat:  

-  1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Zwycięzca Kategorii I”, której zostanie przyznana 

nagroda, określona w § 6 pkt. 1 lit. a) myślnik pierwszy  Regulaminu,  

a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 4 pkt. 4-6 oraz zostanie 

uznana przez Jury za najciekawszą w Kategorii I;  

- 1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Wyróżniony Pierwszego Stopnia w Kategorii I”, 

której zostanie przyznana nagroda określona w § 6 pkt. 1 lit. a) myślnik drugi 

Regulaminu, a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 4 pkt. 4-6 oraz 

zostanie uznana przez Jury za interesującą (następną w kolejności po pracy Zwycięzcy 

Kategorii I);, 

- 1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Wyróżniony Drugiego Stopnia w Kategorii I”, 

której zostanie przyznana nagroda określona w § 6 pkt. 1 lit. a) myślnik trzeci 

Regulaminu, a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 4 pkt. 4-6 oraz 

zostanie uznana przez Jury za interesującą (następną w kolejności po pracy 

Wyróżnionego Pierwszego Stopnia w Kategorii I); 

b)  w Kategorii I dla przedziału wiekowego 12-18 lat:  

-  1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Zwycięzca Kategorii I”, której zostanie przyznana 

nagroda, określona w § 6 pkt. 1 lit. a) myślnik pierwszy  Regulaminu,  

a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane § 4 pkt. 4-6  oraz zostanie uznana 

przez Jury za najciekawszą w Kategorii I;  
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- 1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Wyróżniony Pierwszego Stopnia w Kategorii I”, 

której zostanie przyznana nagroda określona w § 6 pkt. 1 lit. a) myślnik drugi 

Regulaminu, a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 4 pkt. 4-6  oraz 

zostanie uznana przez Jury za interesującą (następną w kolejności po pracy Zwycięzcy 

Kategorii I);, 

- 1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Wyróżniony Drugiego Stopnia w Kategorii I”, 

której zostanie przyznana nagroda określona w § 6 pkt. 1 lit. a) myślnik trzeci 

Regulaminu, a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 4 pkt. 4-6  oraz 

zostanie uznana przez Jury za interesującą (następną w kolejności po pracy 

Wyróżnionego Pierwszego Stopnia w Kategorii I); 

c)  w Kategorii II dla przedziału wiekowego 6-11 lat:  

-  1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Zwycięzca Kategorii II”, której zostanie przyznana 

nagroda, określona w § 6 pkt. 1 lit. b) myślnik pierwszy Regulaminu,  

a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 4 pkt. 4-6 oraz zostanie 

uznana przez Jury za najciekawszą w Kategorii II;  

- 1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Wyróżniony Pierwszego Stopnia w Kategorii II”, 

której zostanie przyznana nagroda określona w § 6 pkt. 1 lit. b) myślnik drugi 

Regulaminu, a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 4 pkt. 4-6 oraz 

zostanie uznana przez Jury za interesującą (następną w kolejności po pracy Zwycięzcy 

Kategorii II),  

- 1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Wyróżniony Drugiego Stopnia w Kategorii II”, 

której zostanie przyznana nagroda określona w § 6 pkt. 1 lit. b) myślnik trzeci 

Regulaminu, a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 4 pkt. 4-6 oraz 

zostanie uznana przez Jury za interesującą (następną w kolejności po pracy 

Wyróżnionego Pierwszego Stopnia w Kategorii II); 

d)  w Kategorii IІ dla przedziału wiekowego 12-18 lat:  

-  1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Zwycięzca Kategorii II”, której zostanie przyznana 

nagroda, określona w § 6 pkt. 1 lit. a) myślnik pierwszy  Regulaminu,  

a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 4 pkt. 4-6 oraz zostanie 

uznana przez Jury za najciekawszą w Kategorii I;  

- 1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Wyróżniony Pierwszego Stopnia w Kategorii II”, 

której zostanie przyznana nagroda określona w § 6 pkt. 1 lit. a) myślnik drugi 

Regulaminu, a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 4 pkt. 4-6  oraz 
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zostanie uznana przez Jury za interesującą (następną w kolejności po pracy Zwycięzcy 

Kategorii I);, 

- 1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Wyróżniony Drugiego Stopnia w Kategorii II”, 

której zostanie przyznana nagroda określona w § 6 pkt. 1 lit. a) myślnik trzeci 

Regulaminu, a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 4 pkt. 4-6  oraz 

zostanie uznana przez Jury za interesującą (następną w kolejności po pracy 

Wyróżnionego Pierwszego Stopnia w Kategorii I); 

4. Wybierając zwycięzców i wyróżnionych w każdej z kategorii Jury będzie kierować się w 

szczególności poziomem merytorycznym, artystycznym, pomysłowością  

i kreatywnością zgłoszonej pracy.  

5. Dnia 7 grudnia 2019 r. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na wernisażu wystawy 

konkursowej, który odbędzie się w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie 

przy ul. Rajskiej 12. 

6. Ponadto Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej, wyróżnieniu  

w Konkursie, przesyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Uczestnika lub jego 

opiekuna prawnego, w zgłoszeniu do Konkursu, wskazanym  w § 4 pkt 1 Regulaminu. 

7. W wiadomości e-mail, wskazanej  w pkt. 7 powyżej, Organizator prześle zwycięzcom 

 i wyróżnionym lub ich opiekunom prawnym informację o terminie i miejscu odbioru 

nagród i wyróżnień  w Konkursie, w sposób wskazany w  § 6 pkt. 4 Regulaminu.  

 

  § 6.  

Nagrody i wyróżnienia 

 

1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody i wyróżnienia: 

 

a) w Kategorii I w przedziale wiekowym 6-11 dla: 

- Zwycięzcy Kategorii I - nagroda: tablet graficzny o równowartości 500 złotych  

- Wyróżnionego Pierwszego Stopnia w Kategorii I - wyróżnienie: pakiet przyborów 

graficznych o równowartości 300 złotych 

- Wyróżnionego Drugiego Stopnie w Kategorii I - wyróżnienie: pakiet przyborów 

graficznych o równowartości 200 złotych 

 

b) w Kategorii I w przedziale wiekowym 12-18 dla: 
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- Zwycięzcy Kategorii I - nagroda: tablet graficzny o równowartości 500 złotych  

- Wyróżnionego Pierwszego Stopnia w Kategorii I - wyróżnienie: pakiet przyborów 

graficznych o równowartości 300 złotych 

- Wyróżnionego Drugiego Stopnie w Kategorii I - wyróżnienie: pakiet przyborów 

graficznych o równowartości 200 złotych 

 

c) w Kategorii II w przedziale wiekowym 6-11 dla: 

- Zwycięzcy Kategorii II - nagroda: tablet graficzny o równowartości 500 złotych  

- Wyróżnionego Pierwszego Stopnia w Kategorii II - wyróżnienie: pakiet przyborów 

graficznych o równowartości 300 złotych 

- Wyróżnionego Drugiego Stopnie w Kategorii II - wyróżnienie: pakiet przyborów 

graficznych o równowartości 200 złotych 

 

d) w Kategorii II w przedziale wiekowym 12-18 dla: 

- Zwycięzcy Kategorii II - nagroda: tablet graficzny o równowartości 500 złotych  

- Wyróżnionego Pierwszego Stopnia w Kategorii II - wyróżnienie: pakiet przyborów 

graficznych o równowartości 300 złotych 

- Wyróżnionego Drugiego Stopnie w Kategorii II - wyróżnienie: pakiet przyborów 

graficznych o równowartości 200 złotych 

2. Nagrody i wyróżnienia wskazane w pkt. 1 powyżej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od 

wygranych w konkursach.  

3. Nagrody i wyróżnienia, wskazane w pkt. 1 powyżej,  zostaną wydane wyłącznie  w postaci 

określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na 

inną nagrodę lub wyróżnienie rzeczowe. 

4. Nagrody i wyróżnienia, wskazane w pkt. 1, zostaną wręczone w terminie do dnia  7 grudnia 

2019 r., podczas uroczystości wręczenia, odbywającej się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 

przy ul. Rajskiej w Krakowie.  

5. Jeden Uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę albo tylko jedno 

wyróżnienie.  

6. W skład nagród i wyróżnień nie wchodzi pokrycie lub zwrot kosztów dojazdu do Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie w celu odbioru Nagrody. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody  

z przyczyn leżących po stronie uczestnika 
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                      § 7 

Publikacja prac 

1. Relacja z Konkursu, wręczenia nagród oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną zamieszczone 

na stronie www.zustricz.pl  oraz mogą zostać opublikowane w prasie lub innych mediach oraz 

w formie materiału wystawienniczego, publikacji pokonkursowej. 

2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na 

rzecz Organizatora Konkursu praw autorskich do pracy konkursowej (utworu), na wszystkich 

polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania egzemplarzy wszelkimi 

dostępnymi technikami, w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową, 

b) wprowadzania do obrotu, użyczania, dzierżawy lub najmu oryginału lub egzemplarzy 

wykonania, 

c) odtwarzania oraz nadawania lub reemitowania, a także publicznego udostępniania w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym (np. sieć Internet), 

d) wykorzystanie dla celów reklamowych Organizatora przy użyciu w szczególności prasy, 

telewizji, sieci Internet. 

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez żadnych 

warunków w tym zakresie wykonywanie przez Organizatora Konkursu zależnego prawa 

autorskiego do pracy konkursowej (utworu), a w szczególności do przerabiania 

 i adaptowania całości utworu lub jego fragmentów oraz wielokrotnego publikowania. 

Organizator Konkursu ma prawo do zamieszczania pracy konkursowej (utworu) w całości lub 

dowolnych fragmentach, w publikacjach na dowolnych stronach internetowych. 

4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę Organizatorowi Konkursu na 

umieszczanie pracy konkursowej (utworu) we wszelkiego rodzaju wydawnictwach, folderach i 

innego rodzaju materiałach reklamowych, marketingowych publikowanych  

w formie druku, jak i na wszelkich innych nośnikach informacji. 

5. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na wielokrotne publikowanie 

przez Organizatora Konkursu imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, we wszelkiego rodzaju 

materiałach reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu związanych z tym 

Konkursem lub innymi konkursami ogłaszanymi przez Organizatora Konkursu.  

http://www.zustricz.pl/
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6. Z ww. publikacji autorom zgłoszonych komiksów nie przysługuje żadne wynagrodzenie. 

§ 8.  

Odwołania, postępowanie reklamacyjne 

1. Postanowienia jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie 

2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz  

z uzasadnieniem do Organizatora w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, 

zgodnie z § 4 pkt. 5 Regulaminu. Reklamacje należy składać: 

a) na piśmie na adres: Fundacja „Zustricz”, ul. Norymberska 10A/26, 30-376 Kraków  

z dopiskiem „Otwarty Kraków” – listownie (decyduje data stempla pocztowego) lub 

bezpośrednio w krakowskiej siedzibie Organizatora, 

lub  

b) za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: konkurs@zustricz.pl. 

3. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich 

otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany  

w reklamacji. 

4. Organizator nie udziela rękojmi za wady nagrody ani gwarancji jakości. Wszelkie roszczenia 

dotyczące wad czy jakości rzeczy stanowiących nagrodę w Konkursie, Uczestnik może zgłaszać 

jedynie do producenta lub do sprzedawcy rzeczy. 

5.   Powyższe postanowienia nie ograniczają praw Uczestników do dochodzenia roszczeń po 

przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji w tym 

postępowaniu. 

 

§ 9.  

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników lub ich opiekunów 

prawnych jest Fundacja „Zustricz”, ul. Norymberska 10A/26, 30-376 Kraków 

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: 

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców i wyróżnionych, odpowiedzi 

na pytania związane z Konkursem i rozpatrywania reklamacji; 

b) wydania nagród i wyróżnień,  

c) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem.  
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3. Aby zobaczyć więcej informacji dotyczących przetwarzania danych, zapoznaj się z 

Załącznikiem do Regulaminu: „INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH”. 

 

§ 10.  

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać na stronie internetowej 

www.zustricz.pl 

2. O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika Konkursu. 

4. Regulamin konkursu zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na 

stronie internetowej www.zustricz.pl 

5. Informacje na temat konkursu można uzyskać za pomocą e-maila: konkurs@zustricz.pl oraz 

w: siedzibie Fundacji „Zustricz”, w Krakowskim Stowarzyszeniu Komiksowym- na 

Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy 

ul. Rajskiej 1. 

6. Informacja o wynikach konkursu ukaże się w: Dzienniku Polskim, na portalu miejskim 

Magiczny Kraków oraz www.zustricz.pl. 

http://www.zustricz.pl/
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Załącznik do Regulaminu Konkursu 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i opiekunów prawnych zgłaszających 

Uczestników jest Organizator Konkursu „Otwarty Kraków” – Fundacja „Zustricz”,  

ul. Norymberska 10A/26, 30-376 Kraków  

2. Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe w następujących celach: 

2.1. W celu przeprowadzenia Konkursu, w tym umożliwienia dokonania zgłoszenia, 

wyłonienia zwycięzców i wyróżnionych, odpowiedzi na Wasze pytania związane  

z Konkursem i rozpatrywania Waszych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest 

jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; 

prawnie uzasadnionym interesem administratora jest przeprowadzenie Konkursu (art. 

6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: 

„Rozporządzenie”); 

2.2. W celu wydania Wam nagrody lub wyróżnienia, jeżeli Uczestnik ją zdobędzie. Podstawą 

prawną przetwarzania jest jego niezbędność do wypełnienia ciążącego na 

administratorze prawnego obowiązku wydania nagrody zwycięzcy Konkursu lub 

wyróżnienia wyróżnionemu Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu (art. 6 ust. 1 

lit. c Rozporządzenia); 

2.3. W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem. 

Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem 

administratora jest możliwość dochodzenia lub obrony swoich praw w związku  

z Konkursem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia); 

3. Zwracamy uwagę, że przetwarzamy dane osobowe w takim zakresie, w jakim je nam 

udostępniacie, w tym informacje, które umieszczone zostaną w treści pracy konkursowej.  

4. Dane osobowe Uczestników i opiekunów prawnych będą przetwarzane do czasu upływu 

okresu reklamacyjnego dla spraw związanych z Konkursem (patrz § 7 pkt 2 Regulaminu), a 

dane Uczestników i opiekunów, którzy zgłoszą roszczenia związane z Konkursem - do czasu 
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ostatecznego załatwienia sprawy wynikłej ze zgłoszonych roszczeń,  

z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej. 

5. Będziemy przetwarzać  dane osobowe Uczestników i opiekunów prawnych wyłącznie  

w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami także po upływie wyżej 

wskazanego okresu, lecz nie dłużej, niż przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z 

przepisów prawa; 

6.  Uczestnik i opiekun prawny ma prawo do: 

- żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania,  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony 

interes administratora (patrz pkt 2.1 i 2.3 powyżej), Uczestnikowi  

i opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego 

danych osobowych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 

8. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz ich 

niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.  

9. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 

poprzez e-mail:  info@zustricz.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych. 

10. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl. 

 

 

 

 

 


