
REGULAMIN KONKURSU 
 

 § 1 
 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą DOM w czasach pandemii. 
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań 

ul. Stary Rynek 56,  Poznań oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP, ul. 
Stary Rynek 56, Poznań.  

3. Fundatorem nagród w konkursie jest SARP Oddział Poznań oraz Wielkopolska 
Okręgowa Izba Architektów RP.  

4. Konkurs ma charakter otwarty. 
5. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na opublikowanym na 

portalu Facebook wydarzeniu Projektor w domu 10°- DOM, link : 
https://www.facebook.com/events/2588309154724057/ 
w dniach 16 maja – 21 maja 2020  (do godziny 23:59).  

 
§ 2 

 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) mogą być tylko osoby pełnoletnie. 
2. W konkursie nie mogą brać udziału: 

 a) pracownicy organizatorów i innych podmiotów współpracujących przy organizacji 
i przeprowadzeniu konkursu,  
b) członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów 
współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zgodą na 
bezpłatną publikację pracy konkursowej w publikatorach Organizatorów z podaniem 
informacji o autorze oraz na wykorzystanie tej pracy przez Organizatorów do celów 
informacyjnych i promocyjnych. 
 
 

§ 3 
 NAGRODY  

 
1. W ramach Konkursu organizatorzy nagrodzą 5 prac.  

Autorzy dwóch najwyżej ocenionych  przez komisję konkursową prac otrzymają  
 vouchery na pobyt (2 noce) dla dwóch osób w Zamku Tuczno - ze śniadaniem i 
obiadokolacją. Uwaga organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu.  
Trzy kolejne prace komisja konkursowa nagrodzi nagrodami książkowymi.  

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję 
Konkursową, którzy w czasie trwania Konkursu, zamieszczą wpis na opublikowanym 
na portalu Facebook wydarzeniu Projektor w domu 10°- DOM, zawierający zdjęcie/ 
kolaż/ wideo interpretujące hasło Konkursu- DOM w czasach pandemii.  

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizatorzy powołują 
komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i 
postanowień tego Regulaminu rozstrzygają Organizatorzy. 

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w 
ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

https://www.facebook.com/events/2588309154724057/


5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien 
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres poznan@sarp.org.pl w terminie 3 (trzech) 
dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 

6. Nagrodę można będzie odebrać w siedzibie SARP O/Poznań lub zostanie wysłana do 
Laureatów Konkursu na koszt SARP, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie 
Polski, w ciągu 3 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata. 

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z 
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatorów. 

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez 
serwis Facebook, ani z nim związany. 

§ 4  
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę 

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. 
2. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z 

wydaniem nagrody.  
3. Administrator danych osobowych chroni przede wszystkim bezpieczeństwo 

udostępnionych mu danych, w tym przed dostępem osób nieupoważnionych. W tym 
celu zostały wdrożone środki o charakterze technicznym oraz organizacyjnym. 

4. W realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Organizator 
informuje, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie 
Architektów Polskich Oddział Poznań, ul. Stary Rynek 56, 61-772 Poznań, NIP: 
7781208100, email: poznan@sarp.org.pl, tel. 61 852 00 20 (dalej: „Administrator” lub 
„SARP”). 

5. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona nam w związku ze zgłoszeniem do 
konkursu dobrowolna zgoda (art.6, ust.1 lit. a RODO). 

6. Zgoda może być w dowolnym momencie odwołana, co jest jednoznacznie z 
rezygnacją w udziale w Konkursie. 

 
 

§ 5  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 
czasu opublikowania go na stronie http://poznan.sarp.org.pl/ .  
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