
Regulamin konkursu „Żydzi w regionie jeleniogórskim” 

 Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poligrafia AD REM z siedzibą 
w Jeleniej Górze przy al. Wojska Polskiego 91, 58-500 Jelenia Góra, NIP 
611-125-61-83, REGON 231119268), zwane dalej Organizatorem. 

2. Organizator przygotuje i przeprowadzi Konkurs „Żydzi w regionie 
jeleniogórskim”, zwany dalej „Konkursem” zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa. 

3. Regulamin obejmuje i stosuje się do Konkursu odbywającego się w dniach 
od 7 do 10 grudnia 2021 r.  

4. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 14 grudnia 2021 r.  
5. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów prawa. 

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem 
wzajemnym  w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. 2019.847). 

6. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem głos decydujący ma 
Organizator Konkursu. 

7. Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora jest Tamara 
Włodarczyk. W razie jakichkolwiek pytań związanych z konkursem należy 
kontaktować się z koordynatorem pod adresem e-mail: 
t.wlodarczyk@poczta.onet.eu 

Przedmiot konkursu 

§ 2 

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie właściwych odpowiedzi na jedno z pytań 
konkursowych (dalej: „Odpowiedź”), opublikowanych na profilu Facebook Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w dn. 7 grudnia 2021 r., na zasadach 
i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

§ 3 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, 
która prześle Odpowiedź na jedno konkursowe pytanie w terminie 
oraz miejscu wskazanym w w niniejszym Regulaminie. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, a każdy uczestnik może 
przesłać jedną odpowiedź. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Wydawnictwie 
Poligrafia AD REM w Jeleniej Górze, członkowie Jury Konkursu 

https://mapa.targeo.pl/231119268/regon/firma


oraz członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie 
domowym. 

Zgłoszenie konkursowe 

§ 4 

1. Przesłanie Odpowiedzi jest równoznaczne z akceptacją wszystkich 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Pytania konkursowe będą dostępne od 7 grudnia 2021 roku na profilu  
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce na Facebooku: 
https://www.facebook.com/TSKZwP   

3. Termin nadsyłania Odpowiedzi mija 10 grudnia 2021 r. o godzinie 24.00. 
4. Jury oceniając nadesłane Odpowiedzi dokona wyboru najlepszej 

Odpowiedzi według własnej oceny. 
5. Odpowiedzi należy przysyłać na adres mailowy: 

t.wlodarczyk@poczta.onet.eu 

Rozstrzygnięcie konkursu 

§ 5 

1. Trzej zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury, powołane 
przez Organizatora, w składzie: 

 Regina Chrześcijańska – właścicielka Wydawnictwa Poligrafia AD REM, 
 Tamara Włodarczyk – autorka publikacji „Przewodnik po żydowskim Dolnym 

Śląsku. Region jeleniogórski”. 

2. Trzej zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas posiedzenia Jury w dniu 13 
grudnia 2021 r. 

3. Z posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół.  
4. Werdykt Jury jest ostateczny, od wyników konkursu nie przysługuje 

odwołanie. 
5. Odpowiedzi nie spełniające wymagań określonych w § 3 lub 4, w tym 

złożone po terminie, nie będą podlegały ocenie Jury. 
6. Po rozstrzygnięciu Konkursu wszystkie Odpowiedzi nadesłane 

przez Uczestników zostaną umieszczone w archiwum Organizatora. 
7. Organizator skontaktuje się bezpośrednio z wyłonionymi zwycięzcami, 

informując ich o wynikach konkursu, nie później niż 15 grudnia 2021 roku. 
8. Wyniki Konkursu – lista laureatów Konkursu będzie opublikowana 

na profilu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce 
od 14 grudnia 2021 roku. 

 

 

https://www.facebook.com/TSKZwP


Nagrody 

§ 6 

1. Spośród odpowiedzi przesłanych na adres mailowy wskazany przez 
Organizatora zostaną wybrane przez Jury trzy zwycięskie odpowiedzi. 

2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci egzemplarza 
publikacji Tamary Włodarczyk „Przewodnik po żydowskim Dolnym Śląsku. 
Region jeleniogórski”, wydanej przez Wydawnictwo AD REM w Jeleniej 
Górze. 

3. Nagrody książkowe zostaną bezpłatnie przesłane na adres wskazany 
przez zwycięzców Konkursów (przesyłki krajowe); w przypadku wysyłki 
poza granice Polski – po poniesieniu przez odbiorcę kosztów przesyłki. 

Dane osobowe uczestników 

§ 7 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie oraz udzielenie 
przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego niezbędnych 
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego lub 
adresu mailowego, niezbędnych dla celów przeprowadzenia Konkursu, 
w tym powiadomienia o jego wynikach. 

2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 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 [Dz. Urz. UE L 119, s. 
1] (dalej: RODO) Organizator jest administratorem danych osobowych 
przekazanych przez Uczestnika Konkursu. 

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą dla celów 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu 
opublikowania wyników Konkursu w Internecie (w tym strona internetowa 
oraz media społecznościowe Organizatora) na podstawie wyrażonej zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody 
na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest 
warunkiem wzięcia udziału Konkursie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne 
z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

4. Po zakończeniu Konkursu ww. dane osobowe będą przetwarzane także 
w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń 
lub obrony przed nimi oraz w celach archiwizacyjnych – dokumentacja 
działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony interes administratora, 
art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia 
usprawiedliwionego sprzeciwu. 

5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom 
wspomagającym obsługę Konkursu oraz świadczącym dla administratora 
usługi IT lub dostawcom usług hostingowych, na podstawie umów 
powierzenia przetwarzania danych. Organizator nie udostępnia więcej 
informacji niż jest to niezbędne do wykonania czynności związanych 



z organizacją Konkursu, a współpraca z ww. podmiotami opiera się 
na zasadach poufności. 

6. Dane przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a po jego 
zakończeniu (cele archiwalne) do czasu wniesienia usprawiedliwionego 
sprzeciwu/ cofnięcia zgody. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
nie będą użyte do profilowania ani wysyłane poza obszar EOG 

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania od Organizatora: 
1. dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, 
2. usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach 

określonych w art. 17 RODO, 
3. ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 

18 RODO, 
4. przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych 

w ustrukturyzowanym formacie, 
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi 

na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli 
dane są przetwarzane w celach marketingowych. 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Konkursu 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 
Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa 
w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych 
czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał 
od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych 
mają jedynie charakter informacyjny. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 7 grudnia 2021 r. 

  

 


