
REGULAMIN konkursu „Rowerowa mapa”

I. Informacje ogólne
1. Organizator
Centrum Kultury Izabelin „Czas na Sport”, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, tel. 22 752 68 00,
www.centrum.izabelin.pl (dalej: „Organizator”).
2. Cel konkursu
• wykonanie własnej mapy rowerowej z opisem trasy i zdjęciami obejmującej teren gminy Izabelin
• promocja walorów turystyczno-krajoznawczych gminy
• sfotografowanie atrakcyjnych i ciekawych miejsc
• stworzenie interaktywnej turystycznej mapy rowerowej gminy Izabelin
3. Termin konkursu:
23 kwietnia do 10 czerwca 2021 r.
4. Zgłoszenia:
• w konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie („uczestnik”),
• wypełnioną Kartę Zgłoszenia, załącznik do Regulaminu wraz z wykonaną mapą z opisem i
zdjęciami uczestnik powinien przesłać na adres sekretariat@centrum.izabelin.pl
• termin nadsyłania prac upływa w dniu 10 czerwca 2021 r., o godzinie 12:00

II. Warunki uczestnictwa
1. Przejechanie na rowerze po gminie Izabelin, dystans minimum 5 km.
2. Wykonanie mapy z opisem i zdjęciami z trasy.
3. Do konkursu zostaną wybrane wyłącznie mapy i zdjęcia autorskie, które nie uczestniczyły w żadnym
innym konkursie oraz nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.
4. Uczestnik przesyła jedną mapę z opisem i maksymalnie 5 zdjęć.
5. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
oraz jego pełną akceptację.
6. Forma mapy
• Mapa z opisem, wielkość A4,
• Opis trasy zawiera: długość trasy, czas przejazdu, ogólny opis, opis zdjęć z uwzględnieniem:
atrakcyjnych miejsc (maksymalnie 3) i miejsc trudnych, niebezpiecznych, np. niebezpieczne przejście, piach,
itp. (maksymalnie 2),
7. Fotografie – zdjęcia:
• na przesłanych fotografiach powinny znajdować się atrakcyjne miejsca, które warto zobaczyć,
miejsca: historyczne, przyrodnicze, ważne obiekty itp.,
• fotografia musi zawierać opisy, który może być częścią opisu ogólnego mapy trasy.
• fotografia nie powinna zawierać wizerunku osób.
• uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z mapy i zdjęć na
zasadach określonych w Karcie Zgłoszeniowej.

III. Zasady zachowania się uczestników konkursu istotne dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego
1. Uczestnicy poruszać się będą po drogach publicznych oraz ścieżkach na terenie gminy Izabelin.
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2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

IV. Obowiązki związane ze stanem epidemii (COVID-19)
1. Organizator zastrzega, że uczestnicy biorący udział w konkursie nie mogą swoim zachowaniem
naruszać przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.

V. Komisja konkursowa
1. Organizator powoła komisję w celu wyłonienia najlepszych map z opisem trasy i fotografii.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 czerwca 2021 r.

VI. Nagrody
1. Autorzy czterech najlepszych map z opisem otrzymają nagrody rzeczowe oraz ich prace i zdjęcia
zostaną opublikowane w czerwcowym wydaniu miesięcznika „Listy do Sąsiada”.
2. Autorzy pięciu najlepszych zdjęć nagrody rzeczowe.
3. Organizator przyzna wyróżnienia 10 uczestnikom.

VII. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Centrum Kultury Izabelin, z
siedzibą przy ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin C. Z Administratorem można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł
Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.
3. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia ww.
imprezy jako zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z administratorem w
zakresie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia konkursu. Ponadto odbiorcami danych mogą być
również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe w postaci wizerunku uczestnika mogą być opublikowane na łamach strony
internetowej Administratora i w informacjach medialnych, w celu promocji działalności Centrum Kultury
Izabelin, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom przysługują uprawnienia do dostępu
do danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych
osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.
8. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
które odbywa się jako zadanie realizowane w interesie publicznym.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w
Centrum Kultury Izabelin, uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych
10. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:

a) odmowa podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania uniemożliwi rejestrację uczestnictwa w
konkursie
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b) odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie adresu e-mail/numeru telefonu
uniemożliwi otrzymywanie informacji o organizowanych przez Administratora wydarzeniach.

11. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Informacje o Konkursie dostępne są pod nr telefonu: 22 752 68 00 od poniedziałku do piątku w
godz. 9:00 - 16:00.
2. Uczestnik przesyłając mapę z opisem i zdjęcia wraz z podpisaną Kartą zgłoszenia akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega, że najlepsze zdjęcia wezmą udział w stworzeniu interaktywnej mapy
rowerowej po gminie Izabelin.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu biorą udział na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania konkursu.
5. W sprawach spornych, nieobjętych Regulaminem decydować́ będzie Organizator po wcześniejszym
wniesieniu skargi na adres: sekretariat@centrum.izabelin.pl, nie później niż do 13 czerwca 2021 r.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, szczególnie w przypadku zmiany przepisów
związanych z epidemią wirusa COVID-19.
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Załącznik do Regulaminu konkursu „Rowerowa mapa”

KARTA ZGŁOSZENIA udziału w konkursie „Rowerowa mapa”

1. Imię i nazwisko ……..………………………………………………………………………………
2. Numer telefonu …………………………………………., e-mail …………………………………….
3. Nazwa miejscowości zamieszkania…………………………………………………………………….
4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu konkursu „Rowerowa mapa” oraz
akceptuję jego treść.
5. Oświadczam, że:
a) jestem autorem/autorką przesłanej mapy i zdjęć wraz z opisem,
b) udziela Organizatorowi, na potrzeby realizacji konkursu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do
czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanej mapy i zdjęć
wraz z opisem, wraz z podaniem swoich danych osobowych oraz opisu, które stosuje się odpowiednio, a w
szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania na łamach wszystkich
nośników medialnych Organizatora. Organizator ma prawo redagowania nadesłanego opisu na potrzeby
publikacji mapy turystycznej,
c) wyrażam zgodę na powielanie mapy i zdjęć z opisem, wraz z podaniem swoich danych osobowych
na mapie turystycznej, która zostanie m.in. dołączona do gazety Listy do Sąsiada i będzie dystrybuowana w
celach promocyjno-informacyjnych Organizatora oraz przez podmioty, którym dystrybucję powierzył,
d) mapa i zdjęcia wraz z opisem i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie oraz
opis (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób
trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich.
6. Jednocześnie oświadczam, że:
a) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przesyłanie przez Centrum Kultury Izabelin informacji
o organizowanych wydarzeniach na podany przeze mnie numer telefonu,
b) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przesyłanie przez Centrum Kultury Izabelin informacji
o organizowanych wydarzeniach na podany przeze mnie adres- email.

Izabelin, dnia …………………….………. ….……………………………………
(czytelny podpis uczestnika)

*niepotrzebne skreślić
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