
 

Regulamin konkursu  
na nową nazwę ,,Festiwalu zdrowia”  

imprezy cyklicznej organizowanej w Gołdapi. 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap,  
NIP: 8471202434, właściciel stron: http://www.bpgoldap.pl  

https://www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Go%C5%82dapi-142486572518719  

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie na nową nazwę ,,Festiwalu zdrowia” 

imprezy cyklicznej organizowanej w Gołdapi.  
3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Gołdap. 
4. Celem konkursu jest promocja naszego miasta, budowanie pozytywnych emocji wśród mieszkańców 

oraz pobudzenie wyobraźni poprzez stworzenie nazwy festiwalu zdrowia, która kojarzy się z Gołdapią. 
5. Uczestnik konkursu musi być autorem nazwy festiwalu zdrowia, która kojarzy się z Gołdapią. 
6. Akceptując regulamin konkursu i wysyłając pracę konkursową. Uczestnik wyraża zgodę na publikację 

nazwy ,,Festiwalu zdrowia” imprezy cyklicznej organizowanej w Gołdapi na Facebook Biblioteki 

Publicznej w Gołdapi oraz stronie Biblioteki Publicznej w Gołdapi. 
 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I CZAS TRWANIA 

1. Ogłaszamy konkurs na nową nazwę imprezy cyklicznej organizowanej w naszym mieście do tej pory 

pod nazwą ,,Festiwal zdrowia”. 

2. Nowa nazwa powinna: 

 nawiązywać do nazwy Gołdap lub Gołdap Mazurski Zdrój 
 eksponować atuty związane ze zdrowiem, uzdrowiskiem, ofertą prozdrowotną, kulturalną, 

turystyczną, ideą Cittaslow. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 propozycję nazwy. 

4. Pierwszym etapem konkursu będzie składanie propozycji nazw poprzez przesłanie wiadomości e-mail 

na adres czytelnia@bpgoldap.pl wraz z kompletnie wypełnionym załącznikiem nr 1 w dniach od 

22 marca 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59 (warunek niezbędny) 
5. Nadesłane zgłoszenia zostaną poddane ocenie komisji konkursowej powołanej przez organizatora w 

dniu 21 kwietnia 2022 r. według kryteriów określonych w pkt.2. 
6. Drugim etapem będzie umieszczenie 10 nazw  wybranych przez powołaną komisję, które następnie 

zostaną  poddane głosowaniu społeczności na portalu Facebook pod postem konkursowym poprzez 

kliknięcie reakcji np. „łapki” w dniach od 22 kwietnia do 25 kwietnia 2022 roku do godz. 12.00  

7. Zgłoszenie do Konkursu nie będzie brane pod uwagę w przypadku gdy przesłany e-mail nie będzie 
zawierał stosowego załącznika lub gdy wpłynie przed lub po wyznaczonym terminie. 

8. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie w konkursie i zostać laureatem tylko jeden raz. 
9. W przypadku wpłynięcia takiej samej propozycji nazwy imprezy od więcej niż jednej osoby, decyduje 

data wpływu, która będzie odnotowywana na zgłoszeniach. 
 

III. NAGRODY 

1. Nagrodę zdobędzie 1 uczestnik konkursu, którzy spełnią wszystkie warunki Regulaminu i otrzyma 

największa liczbę głosów w głosowaniu, o którym mowa  w rozdz. II pkt.6 
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2. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-

mailowy laureata. Informacja zostanie rozesłana do 27 kwietnia 2022 r. 

3. Wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca 2022 r. podczas Festiwalu Zdrowia 2022 w mazurskich 

tężniach solankowych przy Promenadzie Zdrojowej  w Gołdapi. 
4. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 
5. Nagroda nieodebrana w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora. 
6. Komisja może przyznać dowolną liczbę wyróżnień. 

 

IV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów Konkursu jest Dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Gołdapi, z siedzibą przy ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap, adres e-mail: 

bpgoldap@bpgoldap.pl , zwany dalej Administratorem lub Organizatorem. 

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych 
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl. 

3. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych 
osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz ich wizerunku w przypadku uzyskania tytułu 
laureata.  

4. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie, oraz że udzielona zgoda może 
zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej 
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora 

związanych z realizacją i promocją konkursu na nową nazwę ,,Festiwalu zdrowia” imprezy cyklicznej 
organizowanej w Gołdapi oraz działalności Administratora i Gminy Gołdap (w szczególności poprzez 
umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych i promocyjnych Administratora, np. na 

oficjalnych stronach internetowych Administratora –www.bpgoldap.pl oraz na stronie Organizatora na 

portalu Facebook i kanale YouTube). 

6. Dane osobowe laureatów konkursu w zakresie ich imienia, nazwiska i wizerunku oraz ich prace 

konkursowe, mogą zostać przekazane Gminie Gołdap, mediom (w szczególności lokalnym) w celach, o 
których mowa w pkt. 5. Dane mogą zostać przekazane Podmiotom świadczącym usługi hostingowe (www, 
e-mail) oraz Podmiotom znajdującym się poza EOG, posiadającym certyfikat zgodności z programem 
Tarcza Prywatności (dotyczy portalu Facebook oraz YouTube). 

7. Dane kontaktowe w postaci adresu e-mail zostaną usunięte (zanonimizowane) po zakończeniu Konkursu. 
Pozostałe dane przechowywane będą bezterminowo lub do momentu cofnięcia zgody. 

8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a 
także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na ich przetwarzanie. 

9. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy 
dot. ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
również profilowaniu. 

 

V. REGULACJE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH 

1. Uczestnik Konkursu zapewnia, że: 
a) jest jedynym twórcą (autorem) pracy konkursowej i posiada do niej autorskie prawa majątkowe;  

b) zwalnia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących 
naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw 
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pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby 

którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe;  

c) w przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony 
pokrzywdzonej. 

2. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi (zwycięzcy), Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa 
autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części, wszelką dostępną techniką 

(np. drukarską, reprograficzną, poligraficzną, zapisu magnetycznego lub cyfrową), także przy użyciu 
komputera i wszelkich nośników pamięci elektronicznej; 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami utworu lub opracowania utworu, w tym do wprowadzenia do 
obrotu, użyczenia lub najmu oryginałów albo egzemplarzy utworu lub opracowania utworu; 

c) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania lub 

opracowania w całości lub części, a także publicznego udostępniania lub opracowania w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym ich udostępnienia 
(publikowania i zwielokrotniania utworu) za pośrednictwem sieci Internet na dowolnych, wybranych 
przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi portalach i stronach internetowych, w szczególności na stronach 
internetowych Biblioteki Publicznej w Gołdapi i Gminy Gołdap, stronach mediów publicznych (w tym 
lokalnych) oraz na stronach portali Facebook i Youtube; 

d) wprowadzania zmian, modyfikowania oraz opracowywania zgodnie z uznaniem Biblioteki Publicznej w 

Gołdapi;  
e) tworzenia haseł reklamowych, nazw własnych dla imprez, wydarzeń, itp przy wykorzystaniu Utworu;  
f) wykorzystywanie w całości lub części na polach eksploatacji wymienionych w pkt. a) – e) do celów 

marketingowych, reklamy i promocji wykonawcy, Biblioteki Publicznej w Gołdapi i Gminy Gołdap.  
3. Od chwili nabycia praw autorskich Biblioteka Publiczna w Gołdapi ma prawo do przenoszenia tych praw na 

inne osoby i podmioty oraz udzielania licencji na zasadach ustalonych przez Bibliotekę Publiczną w 
Gołdapi w zakresie, w którym nabyła do tego prawa, w szczególności na rzecz Gminy Gołdap i jednostek 

jej podległych.  

4. Uczestnikowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na którymkolwiek odrębnym 
polu eksploatacji.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w na stronie bpgoldap.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. 
Zmiany zostaną opublikowane na stronie bpgoldap.pl. 

3. Organizator może odwołać/unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny. 
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

prawa. 

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu/dostępu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. 

7. Zgłoszenie do udziału w konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny, oznacza zaakceptowanie 
wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, zmiany zasad konkursu i treści 
regulaminu. 
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9. W przypadku naruszeń regulaminu prosimy o kontakt: bpgoldap@bpgoldap.pl 

10. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, wspierany, administrowany ani finansowany przez 

portal www.facebook.com 

 

KONTAKT 

Kontakt mailowy: czytelnia@bpgoldap.pl  

Kontakt telefoniczny: 87 615 48 70 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu  
na nową nazwę ,,Festiwalu zdrowia” 

 imprezy cyklicznej organizowanej w Gołdapi.   
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU  
na nową nazwę ,,Festiwalu zdrowia” imprezy cyklicznej organizowanej w Gołdapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłaszam uczestnictwo w konkursie na nową nazwę ,,Festiwalu zdrowia” imprezy cyklicznej organizowanej w Gołdapi 

organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi oraz w związku z tym oświadczam, że: 

[TAK / NIE]* zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu (w tym z zasadami przetwarzania danych osobowych i 

regulacjami dotyczącymi praw autorskich), akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania; 

[TAK / NIE]* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu na 

zasadach określonych w Regulaminie Konkursu; 

[TAK/ NIE]* wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe wykorzystanie i rozpowszechnianie mojej pracy 

konkursowej; 

[TAK / NIE]* wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w 

przypadku uzyskania tytułu laureata konkursu w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej, utrwalonego 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach na potrzeby udokumentowania przebiegu Konkursu (w szczególności 

dekoracji laureatów) i promocji działalności Organizatora oraz Gminy Gołdap oraz przyjmuję do wiadomości, iż wizerunek 

mój nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych; 

[TAK / NIE]* jestem osobą pełnoletnią. 

 

Powyższe dane są zgodne z prawdą, organizator nie ponosi odpowiedzialności za dane fałszywe. 

 

 

..............................................                                         .................................................. 
(data)                                               (czytelny podpis uczestnika) 

 

                *niepotrzebne skreślić 

Dane uczestnika 

Imię i nazwisko  

 

Nowa nazwa ,,Festiwalu 

zdrowia” imprezy 

cyklicznej organizowanej 

w Gołdapi 

 

 

e-mail  

 


