
REGULAMIN KONKURSU „BRZEG SIĘ SZCZEPI” 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą  

„Brzeg się szczepi”. 

§1 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Brzeg się szczepi” (zwanego dalej „konkursem”) jest 

Gmina Brzeg, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”, która zleciła organizację 

i nadzór nad przebiegiem konkursu Brzeskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Brzegu, przy  

ul. Mlecznej 5, NIP: 747 10 48 139 zwanym dalej „Operatorem”.  

2. Konkurs organizowany jest w Brzegu i trwać będzie w dn. 07.09.2021-26.09.2021.  

3. Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości i będzie dostępna  

do czasu rozstrzygnięcia Konkursu:  

a. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora: www.brzeg.pl, 

Operatora: www.bck-brzeg.pl, portalach społecznościowych Organizatora i Operatora,  

b. w siedzibie Operatora zlokalizowanej przy ul. Mlecznej 5, 49-300 Brzeg (Punkt 

Informacji Turystycznej – parter siedziby Operatora, Biuro Podawcze Brzeskiego 

Centrum Kultury.  

4. Organizator i Operator oświadczają, że Konkurs nie jest zakładem wzajemnym ani grą losową, 

w szczególności loterią fantową ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, 

ani żadną inną formą gry hazardowej w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847). 

§ 2 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest promowanie oraz informowanie o bezpłatnej akcji szczepień przeciwko wirusowi 

Sars-Cov.-2, a także zachęcanie mieszkańców Brzegu do szczepienia się.  

§ 3 

Przedmiot Konkursu 

1. Konkurs polega na wytworzeniu krótkiego, własnego i kreatywnego uzasadnienia w formie 

hasłowej (dalej jako „hasło konkursowe”) jako odpowiedzi na pytanie „Dlaczego warto się 

szczepić?”.  

2. Hasło konkursowe powinno zostać wpisane w formularzu zgłoszeniowym opublikowanym 

przez Organizatora i Operatora stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu  

i opublikowanym na stronie internetowej Organizatora i Operatora.  

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a rezygnacja z uczestnictwa nastąpić może  

w każdej chwili. 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. 

Uczestnik poprzez akceptację warunków Regulaminu zobowiązuje się do przestrzegania jego 

postanowień oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie wymogi, które uprawniają go  

do uczestnictwa w Konkursie.  

http://www.brzeg.pl/
http://www.bck-brzeg.pl/


2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Brzeg, którzy w pełni zaszczepili 

się przeciwko Sars-Cov2 lub przyjęli albo przyjmą minimum jedną dawkę szczepienia do dnia 

26.09.2021.  

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem lub 

Operatorem.  

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest:  

a. Posiadanie dokumentu potwierdzającego przyjęcia minimum jednej dawki szczepienia 

na Sars-Cov.-2 dowolną szczepionką w terminie od 01.12.2020 do 26.09.2021, 

b. przedstawienie Operatorowi potwierdzenia zaszczepienia – w przypadku przyznania 

nagrody, to warunek konieczny, by nagrodę otrzymać,  

c. wypełnienie formularza konkursowego, zawierającego: imię, nazwisko, numer 

telefonu, adres e-mail Uczestnika, Hasło konkursowe – odpowiedź na pytanie 

„Dlaczego warto się szczepić?” (odpowiedź na pytanie – hasło konkursowe musi 

spełniać warunki określone w niniejszym regulaminie) oraz inne dane w tym m.in. datę 

przyjęcia szczepienia i oświadczenie o adresie zamieszkania na terenie Gminy Brzeg. 

d. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika,  

e. wyrażenie zgody na rozpowszechnianie przez Operatora i Organizatora w formie 

pisemnej oraz elektronicznej Hasła konkursowego.  

f. Autorzy Haseł konkursowych spełniający kryteria określone Regulaminem stają się 

Uczestnikami Konkursu z chwilą ich przekazania Operatorowi wraz z wypełnionym 

formularzem zgłoszeniowym, o którym mowa w ust. 3 powyżej zawierającym 

niezbędne zgody i oświadczenia autora hasła konkursowego, w tym zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, zgody na rozpowszechnianie Hasła Konkursowego 

i oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem. 

g. Przekazanie kompletnego formularza konkursowego w nieprzekraczalnym terminie 

do 26.09.2021 do godz. 23:00 na adres mailowy: konkurs@bck-brzeg.pl. Formularz 

można także wypełnić i złożyć w Punkcie Informacji Turystycznej (ul. Mleczna 5, 49-

300 Brzeg), który czynny jest w dniach wtorek-sobota w godz. 9:00-17:00 oraz w biurze 

podawczym Brzeskiego Centrum Kultury (ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg), które czynne 

jest w dniach poniedziałek-piątek w godz. 8:00-22:00.  

h. Formularze, które wpłyną po dacie określonej w lit. g nie będą rozpatrywane  

w konkursie.  

5. Każdy z Uczestników może zgłosić wyłącznie jedno Hasło konkursowe.  

6. Hasło Konkursowe nie powinno przekraczać 250 znaków. Przy obliczaniu ilości znaków nie 

bierze się pod uwagę odstępów/spacji.  

7. Hasła Konkursowe, których objętość przekracza wskazania z ust. 6, a także Hasła zawierające 

treści powszechnie uznawane za obelżywe czy wulgarne, bądź zgłoszenia dotknięte brakami  

w postaci niepełnych danych Autora Hasła konkursowego nie będą podlegały kwalifikacji.  

8. Zgłoszone Hasła Konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej twórczości Uczestników 

Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się nie naruszyć autorskich praw osób trzecich.  

9. Akceptując Regulamin Uczestnik oświadcza, że w stosunku do przesłanego Hasła 

konkursowego przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad 

prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów 

dotyczących ochrony własności intelektualnej. 
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§ 5 

Komisja Konkursowa 

1. Komisja Konkursowa jest odpowiedzialna za wyłonienie zwycięzcy konkursu, poprzez ocenę 

Haseł konkursowych.  

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora i/lub Operatora.  

3. Komisja Konkursowa dokonuje wyłonienia 4 zwycięzców oraz dodatkowo maksymalnie 10 

haseł konkursowych, których autorzy znajdą się na liście rezerwowej ułożonej rankingowo od 

miejsca pierwszego do miejsca dziesiątego. 

4. Obrady Komisji Konkursowej zostaną zorganizowane w dn. 27.09.2021, tj. dzień po terminie 

przyjmowania zgłoszeń. 

§ 6 

Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Ocena zgłoszonych Haseł Konkursowych ma charakter uznaniowy i dokonywana jest przez 

Komisję Konkursową pod względem oceny poziomu kreatywności, pomysłowości, twórczości 

Uczestników Konkursu. 

§ 7 

Ogłoszenie wyników, katalog nagród i zasady przyznawania nagród. 

1. Nagrodami w konkursie są cztery nagrody rzeczowe o podobnej wartości (np. sprzęty AGD, 

rower, itp.) zwane dalej nagrodami.  

2. Rozstrzygnięcie Konkursu i podanie jego wyników do publicznej wiadomości odbędzie się  

w trakcie gali konkursowej, która odbędzie się we wtorek 28. Czerwca 2021 o godzinie 18:30 

w Sali widowiskowej Brzeskiego Centrum Kultury (ul. Mleczna 5, 49-Brzeg) – zwana dalej galą. 

3. Wyniki Konkursu – z wyjątkiem listy rezerwowej – zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Organizatora i Operatora oraz fanpage’u prowadzonym na portalu Facebook 

Organizatora i Operatora. Wraz z wynikami opublikowane zostaną zwycięskie Hasła 

konkursowe, które Komisja Konkursowa uznała za najbardziej kreatywne, pomysłowe  

i twórcze. Organizator opublikuje również imię i nazwisko autora zwycięskiego Hasła 

(„Zwycięzcy”). 

4. Warunkiem otrzymania nagrody jest także osobiste uczestnictwo w gali. O przyznaniu nagród 

zwycięzcy zostaną poinformowania telefonicznie dzień przed galą (tj. w poniedziałek 

27.09.2021) – po zakończeniu obrad komisji konkursowej. W przypadku nieodebrania 

telefonu, Operator podejmie próbę ponownego połączenia z uczestnikiem. W przypadku gdy 

i druga próba okaże się nieskuteczna, uczestnik nie odbierze telefonu, bądź będzie poza 

zasięgiem i/lub w przypadku, gdy zwycięzca nie będzie mógł uczestniczyć w gali, to traci prawo 

do nagrody oraz tytuł laureata, a jego miejsce zajmuje pierwszy w kolejności autor hasła 

konkursowego z rankingowej listy rezerwowej, z którym uda się połączyć telefonicznie i będzie 

mógł uczestniczyć w gali.  

5. W trakcie Gali zwycięzcy odbierają bon/voucher uprawniający do odebrania nagrody, przy 

czym to komisja konkursowa zdecyduje, która nagroda trafi do konkretnego zwycięzcy.  

6. Zwycięzca musi odebrać nagrodę z lokalizacji wskazanej przez Operatora w terminie do 

30.09.2021.  



7. W dniu realizacji gali, zwycięzca musi dopełnić wszelkich wymaganych formalności  

z Operatorem, tj. m.in. podpisać protokół odebrania nagrody i przekazać niezbędne dane 

Operatorowi koniecznie do przekazania nagrody.  

8. Zwycięzca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego przyjęcie 

minimum jednej dawki szczepienia przeciwko Sars-Cov2. Dokument ten musi zostać 

przedstawiony przed rozpoczęciem gali. Zwycięzca może zostać poproszony o przesłanie skanu 

dokumentu na adres mailowy wskazany przez Operatora. Posiadanie dokumentu 

potwierdzającego przyjęcie szczepienia jest warunkiem koniecznym, by otrzymać nagrodę.  

W przypadku braku takowego dokumentu – nagroda nie zostanie przyznana, a zwycięzca straci 

do niej prawo i nagroda zostanie przyznana pierwszemu w kolejności autorowi hasła 

konkursowego z rankingowej listy rezerwowej, który będzie mógł udokumentować fakt 

przyjęcia szczepienia.  

9. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie minimum jednej dawki szczepienia przeciwko Sars-

Cov2 w terminie określonym w niniejszym regulaminie jest: karta potwierdzająca przyjęcie 

szczepienia wydana przez punkt szczepień, Unijny Certyfikat Covid (w wersji drukowanej  

lub elektronicznej), zaświadczenie o szczepieniu pobrane z IKP lub potwierdzenie szczepienia 

w aplikacji mObywatel.  

10. W przypadku podania w Formularzu zgłoszeniowym błędnego adresu e-mail i numeru 

telefonu, który uniemożliwi skontaktowanie się ze zwycięzcą konkursu, nagroda przypada 

kolejnemu Uczestnikowi z rankingowej listy rezerwowej.  

11. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcy nie przysługuje prawo 

do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.  

12. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności, gdy z przyczyn od 

niego niezależnych przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.  

13. Organizator i Operator nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani 

nie udzielają gwarancji jakości.  

14. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) Zwycięzca Konkursu są zwolnieni z zapłaty 

podatku dochodowego od nagrody, gdyż jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2.000 zł 

(dwa tysiące złotych). 

§ 10 

Klauzula Informacyjna RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 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), tzw. RODO Organizator 

informuje, że:  

a. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania 

danych osobowych Uczestnika jest Brzeskie Centrum Kultury z siedzibą w Brzegu przy 

ul. Mlecznej 5, NIP: 7471048139 (zwane dalej Operatorem),  

b. Dane osobowe pozyskane w związku z organizacją Konkursu przetwarzane będą przez 

Operatora na podstawie zgody na ich przetwarzanie. Operator przetwarzać będą 

pozyskane w związku z organizacją Konkursu dane osobowe w celach związanych  

z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu a także w przypadku 

Zwycięzcy Konkursu w celu związanym z przyznaniem i odbiorem Nagrody.  



c. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody  

na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

równoznaczne z brakiem możliwości udziału w Konkursie.  

d. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez Operatora do czasu osiągnięcia celu,  

dla którego zostały pozyskane lub do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.  

e. Pozyskane w związku z organizacją Konkursu dane osobowe mogą zostać 

udostępnione przez Operatora innym odbiorcom – w tym przede wszystkim 

Organizatorowi konkursu oraz innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać 

to z przepisów prawa. Pozyskane w związku z organizacją Konkursu dane osobowe 

mogą zostać udostępnione przez Operatora także podmiotom przetwarzającym dane 

w imieniu Operatora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące  

w organizacji Konkursu, podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia 

dokumentów.  

f. Uczestnikom przysługuje prawo do:  

i. dostępu do danych osobowych,  

ii. otrzymania kopii danych osobowych,  

iii. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych,  

iv. usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw  

do tego, aby Operator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby 

Operator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania 

danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest 

niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń,  

v. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

vi. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Operatora 

informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia 

i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  

vii. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy Uczestnik uznaj, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

g. Zgodnie z art. 21 RODO osobom, których dane Organizator będzie przetwarzać nie 

przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda.  

h. Jak się z nami skontaktować? Napisz do Nas: adres e-mail: sekretariat@bck-brzeg.pl, 

adres pocztowy: Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg. Inspektor 

Ochrony Danych: Tomasz Stokłosa, stoper@poczta.fm.  

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Każde naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika będzie skutkowało wykluczeniem 

go z Konkursu.  

2. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja 

należy do wyłącznej kompetencji Komisji Konkursowej, Organizatora i Operatora.  



3. Operator ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły  

do niego z przyczyn od niego niezależnych.  

4. Organizator i Operator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia uszkodzone lub złożone  

po upływie określonego terminu.  

5. Organizator i Operator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych 

danych przez uczestników.  

6. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje pozbawieniem prawa do Nagrody.  

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.  

8. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień 

Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa  

w Konkursie.  

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, t.j. z późn zm.).  

10. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania Regulaminu i uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane 

będą przez właściwy sąd powszechny z siedzibą w Brzegu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ KONKURSOWY 

„BRZEG SIĘ SZCZEPI” 

DANE OSOBOWE (obowiązkowe) 
IMIĘ I NAZWISKO:  

NR TELEFONU:  

ADRES E-MAIL:  

ADRES ZAMIESZKANIA:  

 

CZĘŚĆ KONKURSOWA 
Wpisz swoje hasło konkursowe, tj. udziel odpowiedzi na poniższe pytanie. Twoje hasło oceni 

komisja konkursowa, która oceni je pod względem poziomu kreatywności, pomysłowości, 
twórczości. Hasło nie może być dłuższe niż 250 znaków (nie wliczając spacji). 

DLACZEGO WARTO SIĘ SZCZEPIĆ? 
Twoja odpowiedź – hasło konkursowe:  

 
 
 
 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Jestem mieszkańcem Gminy Brzeg.  

2. W regulaminowym terminie przyjąłem minimum jedną dawkę szczepienia przeciwko SARS-

COV2.  

DATA PRZYJĘCIA SZCZEPIENIA PRZECIWKO 
SARS-COV2* 
*w przypadku pełnego zaszczepienia – data ostatniej 
dawki) 

 

 

3. Zapoznałem się z regulaminem konkursu „Brzeg się szczepi”, akceptuję jego warunki  

i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień oraz potwierdzam, iż spełniam wszystkie 

wymogi, które uprawniają mnie do uczestnictwa w Konkursie.  

4. Posiadam dokument potwierdzający przyjęcie minimum jednej dawki szczepienia przeciwko 

SARS-COV2 i przedstawię ten dokument Operatorowi w przypadku przyznania nagrody.  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym  

w Regulaminie konkursu „Brzeg się szczepi” w § 10 Klauzula Informacyjna RODO.  

6. Posiadam wiedzę, że w przypadku przyznania nagrody przez komisję konkursową, zostanę 

poinformowany o tym fakcie telefonicznie w dn. 27.09.2021 i aby otrzymać nagrodę muszę 

wziąć udział w gali konkursowej, która odbędzie się w dn. 28.09.2021 o godz. 18:30 w Sali 

widowiskowej BCK. W przypadku braku takiej możliwości nagroda nie zostanie mi przyznana  

i przekazana zostanie zgodnie z decyzją komisji konkursowej innemu uczestnikowi.  

 

 

Miejscowość i data:  

Podpis uczestnika: 


