
Zarządzenie Nr 171/2020 
Burmistrza Miasta Wojkowice 

z dnia 23 listopada 2020 r. 
 
 

w sprawie: przeprowadzenia Konkursu „PRZYPOMINA MI SIĘ” 
 
 Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 
 
 

z a r z ą d z a m,   c o   n a s t ę p u j e: 
 
 

§ 1 
Ogłosić Konkurs „PRZYPOMINA MI SIĘ” 
 
 

§ 2 
Konkurs zostanie przeprowadzony według Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 3 
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się pracownikom Wydziału Polityki Miejskiej. 
 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
         BURMISTRZ 
      
    (-) mgr Tomasz Szczerba  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Otrzymują: 
1. WPM 
2. WO 

 
 
 



Regulamin Konkursu „PRZYPOMINA MI SIĘ” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1.  Organizatorem Konkursu „PRZYPOMINA MI SIĘ” (zwanego w dalszej części niniejszego 
Regulaminu „Konkursem”) jest Gmina Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice 
(dalej: Organizator). 
2.  Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik 
zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 165). Konkurs jest przeznaczony dla 
wszystkich mieszkańców miasta Wojkowice spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: 
Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego 
uczestników (dalej: Uczestnicy). 
3.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje 
tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia. 
 

§ 2 
Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest: 
a. propagowanie kultury, tradycji lokalnej;  
b. pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców; 
c. zwiększenie atrakcyjności Gminy Wojkowice dla mieszkańców, rozwój więzi międzyludzkich. 
 

§ 3 
Uczestnictwo w Konkursie 

1.  Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, uczestnikiem 
Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Gminy Wojkowice, które: 
a. Zamieszczą pracę konkursową pod postem konkursowym na oficjalnym profilu Gminy Wojkowice: 
http://www.facebook.com/atrakcyjnewojkowice/ do dnia 25.11.2020 r. do godziny 23:59. 
b. Akceptują niniejszy Regulamin; 
2.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, inne osoby bezpośrednio 
współpracujące przy jego organizacji. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie 
najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 
3.  Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

 
§4 

Zasady Konkursu 
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 23.11.2020 r. o godz. 12:00, z chwilą umieszczenia postu 
konkursowego na portalu społecznościowym Facebook, na oficjalnym profilu Gminy Wojkowice: 
http://www.facebook.com/atrakcyjnewojkowice/ oraz na oficjalnej stronie Gminy Wojkowice 
www.wojkowice.pl i trwa do 25.11.2020 r. do godz. 23:59. 
2. Przedmiotem Konkursu jest zdjęcie umieszczone w miejscu wskazanym w §3 pkt.1. 
3. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę. 
4. Uczestnicy konkursu będą oceniani przez jury (3 pracowników Wydziału Polityki Miejskiej w 
składzie: Justyna Cieślińska-Potrawa, Łukasz Kacperski, Małgorzata Kołtun) które odpowiada za 
zliczenie reakcji: Lubię to! i Super pod zdjęciami umieszczonymi przez Uczestników Konkursu. 
5. Nagrody otrzymają uczestnicy, których prace uzyskają najwięcej reakcji: Lubię to! i Super 
spośród wszystkich zdjęć umieszczonych przez uczestników konkursu do 25.11.2020 r. do godz. 23:59. 



6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook, na oficjalnym 
profilu Gminy Wojkowice: http://www.facebook.com/atrakcyjnewojkowice/ oraz na oficjalnej 
stronie Gminy Wojkowice www.wojkowice.pl w dniu 26.11.2020 r. do godz. 15:00. 
7. Zgłaszając zdjęcie do konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w Konkursie. W Konkursie biorą udział wszystkie prace zgłoszone przez 
Uczestników i zakwalifikowane przez Organizatora. 
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na sfotografowanie zwycięzcy oraz podanie wyników do 
publicznej wiadomości wraz z publikacją pracy konkursowej. W zakresie umieszczenia fotografii ze 
zwycięzcą wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, w formie fotografii. Zgoda 
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz pracy konkursowej za 
pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji Gminy i realizacji niniejszego konkursu, 
włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, 
folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. 
Jednocześnie zrzekają się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego 
wykorzystania fotografii z ich wizerunkiem oraz pracy konkursowej. 

§ 5 
Nagrody w Konkursie 

1.  3 nagrodami za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w konkursie są pluszowe maskotki z logo miasta: 
WojkoMisie. 
2.  Podatek dochodowy od nagrody rzeczowej pokrywa w całości Organizator Konkursu. 
3.  Najpóźniej w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu Zwycięzca 
skontaktuje się z Organizatorem (za pomocą oficjalnej strony Atrakcyjne Wojkowice w serwisie 
Facebook) podając niezbędne dane osobowe. Wręczenie nagrody odbędzie się w terminie 7 dni od 
otrzymania niezbędnych danych osobowych przez Zwycięzcę. 
4.  W przypadku niedostarczenia wszystkich w/w informacji w podanym terminie nagroda 
zwycięzcy przechodzi na rzecz kolejnego Uczestnika w rankingu. 
5.  Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent.  
6.  Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 
7.  Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do 
otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Wyłączną odpowiedzialność z tytułu 
gwarancji za wady nagród ponosi jej producent. 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach 
telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w 
działaniu Serwisu Facebook, za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych oraz działań 
mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu. 
2.  Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego 
Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu. 
3.  W przypadku Uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, 
wszelkich oświadczeń woli dotyczących spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie 
dokonuje ich przedstawiciel ustawowy. 
4.  Wszelka odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagrody. 
5.  Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, 
przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia 
wyników Konkursu, którego reklamacja dotyczy. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej 



(listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Wojkowice z dopiskiem Konkurs „PRZYPOMINA MI 
SIĘ”. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od jej 
otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. 
6.  Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i 
adres email, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje 
niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.  
O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. Rozpatrzenie 
reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od 
decyzji Organizatora. 
7.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem 
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora. 
8.  Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały 
promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
9.  Deklarując uczestnictwo w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, 
Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest 
dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.wojkowice.pl/. Wszelkie 
pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora – stosownie do kategorii – na adres: 
promocja@wojkowice.pl. 
10.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień 
Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na oficjalnej stronie Atrakcyjne Wojkowice w serwisie 
Facebook. 
11.  Uczestnik konkursu, akceptując regulamin wyraża zgodę na podawanie do wiadomości 
publicznej imienia i nazwiska autora zdjęcia w związku z udziałem w konkursie, we wszelkich 
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyraża również zgodę 
na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w 
zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadcza, że jest świadomy dobrowolności 
podania danych oraz że został poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości 
ich poprawiania. 
 
 
 
           BURMISTRZ 
 
   (-) mgr Tomasz Szczerba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


