
REGULAMIN KONKURSU PT. „ŚLĄSKIE TRADYCJE” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „Śląskie tradycje” zwanego dalej „Konkursem” jest Wydział Promocji 

Urzędu Miasta Katowice, Młyńska 4, 40-098 Katowice.  

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego finał zaplanowano na 

dzień 19. czerwca 2022 r.  

3. Informacja o ogłoszeniu Konkursu publikowana będzie na stronie internetowej Miasta 

Katowice www.katowice.eu i za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

 

§ 2. Zasady udziału w Konkursie 

 

1. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich oraz małoletnich (pod warunkiem uzyskania 

zgody rodzica lub opiekuna prawnego). Osoby przystępujące do Konkursu, zwane są dalej 

„Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, a wszelkie koszty wynikające                              

z przygotowania do udziału w Konkursie ponosi wyłącznie jego Uczestnik. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie się Uczestnika ubranego w śląski strój ludowy 

w dniu 19 czerwca 2022 r. (niedziela), w godzinach od 9.00-12.00, do Centrum Informacji 

Turystycznej przy Rynku 13 w Katowicach. 

4. Za śląski strój ludowy uważa się kompletny ubiór tj. ubiór składający się minimum z dolnej  

i górnej części odzieży jednocześnie, który odwzorowuje strój śląski, lub jest na niego 

stylizowany. Dopuszcza się zarówno strój profesjonalny jak i przygotowany samodzielnie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania nagrody Uczestnikowi, którego strój 

będzie zawierał wyłącznie jeden element śląski (np. tylko nakrycie głowy, wyłącznie biżuteria, 

tylko dolna część odzieży w stylu śląskim, tylko górna część odzieży w stylu śląskim itp.). 

6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do celów 

promocyjnych – tj. sfotografowanie Uczestnika i opublikowanie zdjęć na stronie internetowej 

Miasta Katowice i w mediach społecznościowych.  

 

§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 19 czerwca 2022 r., w godzinach od 9.00-12.00,  

w Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku 13 w Katowicach.  
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2. Nagrodą w Konkursie jest 50 jednoosobowych biletów na wydarzenie poświęcone jubileuszowi 

100-lecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski, uprawniających do zajęcia miejsca  

w loży znajdującej się na placu Centralnym oraz zestaw upominków. 

3. Jeden Uczestnik może otrzymać 1 bilet wraz z 1 zestawem upominków. Uczestnik kwituje 

odbiór nagrody w chwili jej wydania, na przygotowanej liście, wpisując swoje imię i składając 

podpis.  

4. O przyznaniu nagrody Uczestnikowi decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów 

przewidzianych w § 2 ust. 3-5. Obydwa te warunki muszą zostać spełnione łącznie.  

5. W przypadku przystąpienia do Konkursu Uczestnika w chwili, w której pula nagród w ilości 50 

sztuk zostanie w całości rozdysponowana, Uczestnikowi nie będzie przysługiwało prawo do 

otrzymania nagrody.  

 

 

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci ich wizerunku, imienia  

i podpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

2. Organizator informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu, tj. Prezydent 

Miasta Katowice, dane kontaktowe: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, 

b) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem ochrony danych osobowych e-mail iod@katowice.eu lub tradycyjnie na adres 

administratora, 

c) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu, wyłonienia 

laureatów Konkursu i ogłoszenia jego wyników, w tym upublicznienia wizerunku Uczestnika na 

stronie internetowej Organizatora www.katowice.eu oraz w miejskich mediach 

społecznościowych, 

d) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest niezbędność 

przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

e) dane nie będą przekazywane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa, 

f) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. 

archiwizacji, 
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g) na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych Uczestnik ma prawo 

żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto Uczestnik ma 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

h) podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest 

możliwe uczestnictwo w Konkursie, 

i) dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania 

decyzji, a także profilowaniu. 

 

§ 5 . Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu. 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów określonych niniejszym Regulaminem. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora – www.katowice.eu 

5. W sprawach dotyczących Konkursu, należy się kontaktować z: Urząd Miasta Katowice, Wydział 

Promocji, Rynek 13, 40-003 Katowice, tel. +48 32 2593-850; e-mail: p@katowice.eu. 
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