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Regulamin Konkursu 

Organizowanego przez Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej z okazji udziału 

Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego w XXIX edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu 

Obronnego w Kielcach w dniach 07-10.09.2021 r.  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne i cel konkursu 

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – 

Kamiennej, z siedzibą przy ul. Legionów 122D w Skarżysku - Kamiennej, działające na podstawie Statutu 

nadanego Uchwałą Nr VIII/58/2015 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 23 kwietnia 2015 r. ze zm., 

reprezentowane przez Pana Sławomira Ciaś – Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - 

Kamiennej, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej zwane dalej 

Organizatorem;  

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, 

powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook. Serwis społecznościowy Facebook 

nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje 

związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy 

administratora serwisu społecznościowego Facebook. 

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.sit.skarzysko.pl. 

5. Celem Konkursu jest promocja postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców powiatu skarżyskiego.  

W ramach Konkursu zostanie nagrodzonych maksymalnie 10 najciekawszych wypowiedzi kończących 

zdanie: „ Dlaczego chciałbyś się wybrać na MSPO ?” (zwanych dalej Pracą Konkursową).  

 

§ 2 

Zasady Uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat (dalej zwany „Uczestnikiem”).  

2. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie 

społecznościowym Facebook; 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową; 

4. Zgłoszenia Prac Konkursowych należy dokonać do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 pod postem 

konkursowym na profilu Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej zamieszczonym na portalu 

Facebook https://www.facebook.com/coiskarzysko .  

https://www.facebook.com/coiskarzysko
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5. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym 

przez siebie zakresie, o czym poinformuje na Fanpage’u. 

6. Raz zamieszczona przez uczestnika Praca Konkursowa nie może być modyfikowana w późniejszym czasie. 

7. Każdy Uczestnik zgłaszający Pracę Konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 

r., poz. 100 ze zm.). Dane osobowe uczestnika Konkursu są zbierane i zostaną wykorzystane w celu 

prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe nagrodzonych uczestników mogą być przekazane 

osobom trzecim, jak i podlegać publikacji w ramach realizacji konkursu przez Organizatora. Biorąc udział 

w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie przez 

Organizatora Konkursu lub podmiot przez niego upoważniony, danych osobowych w celu prawidłowego 

przeprowadzenia konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, 

a Uczestnik Konkursu ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania. 

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o Uczestnikach, a 

w szczególności o zwycięzcach Konkursu. Wszystkie dane Uczestników będą wyłącznie wykorzystane do 

celów konkursu.  

8. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego 

postanowienia.  

9. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych 

kont i dokonywanie za ich pośrednictwem zgłoszeń Prac Konkursowych. Niedopuszczalne jest również 

dokonywanie zgłoszeń Prac Konkursowych w imieniu osób trzecich. 

10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin,  

tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku 

przysposobienia. 

11. Organizator zastrzega, że udział w Konkursie odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika i ponosi 

on z tego tytułu wszelkie konsekwencje, w tym prawne, obejmujące także odpowiedzialność za naruszenie 

praw osób trzecich. 

12.  Prace konkursowe zawierające treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub 

naruszające obowiązujące przepisy prawa będą usuwane. 

 

§ 3 

Kapituła Konkursu 

1. Organem oceniającym zgłoszone Prace Konkursowe i wybierającym zwycięzców jest Kapituła Konkursu 

(zwana dalej Kapitułą), której przewodniczy Przewodniczący. W skład Kapituły wchodzi 3 członków.  
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2. Osoby i podmioty wchodzące w skład Kapituły powołuje Organizator w terminie do dnia 31 sierpnia  

2021 r. 

3. Kapituła złożona jest z przedstawicieli instytucji Organizatora. Jej skład do dnia rozstrzygnięcia konkursu 

pozostaje niejawny. 

 

§ 4 

Wybór Zwycięzcy 

1. Zwycięzca zostaje wybrany spośród Uczestników, którzy spełnili wymagania określone w Regulaminie. 

Lista zwycięzców zostanie umieszczona pod postem konkursowym na kanale Facebook w terminie do 01 

września 2021 roku do godz. 16.00. 

2. Kapituła Konkursu dokona wyboru Zwycięzcy na podstawie celowości Zadania, jego oryginalności oraz 

kreatywności odpowiedzi. 

3. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. 

§ 5 

Nagroda 

1. Organizator przewiduje nagrody w postaci pojedynczych zaproszeń uprawniających do jednorazowego 

wejścia na XXIX edycję Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, który odbędzie się w dniach  

07-10.09.2021 r. w Kielcach. Wartość pojedynczego zaproszenia wynosi 80,00 zł.  

2. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny Nagrody ani zamiana 

Nagrody na inną nagrodę rzeczową. 

3. Nagrody zostaną przesłane mailowo przez Organizatora w postaci kodu do rejestracji zaproszenia. 

4. Nagroda nie obejmuje ceny biletu parkingowego podczas wydarzenia. 

5. Wraz z przesłanym kodem do rejestracji zaproszenia zostaną przesłane informacje dot. sposobu 

logowania na wydarzenie. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą 

naruszać praw nabytych Uczestników Konkursu. W przypadku dokonania zmian, zostaną one podane do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora.  

2. Z chwilą opublikowania Pracy Konkursowej Uczestnik przenosi na Organizatora w sposób wyłączny, 

nieodpłatny, nieograniczony w czasie i nieograniczony terytorialnie przysługujące mu autorskie prawa 

majątkowe do przesłanych w ramach Pracy Konkursowej haseł i wypowiedzi lub innych autorskich 

wytworów Uczestnika zamieszczonych w Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

a) Trwałe lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnianie Pracy Konkursowej lub ich części dowolną 

techniką, w dowolnej skali i na dowolnym materiale, w tym w szczególności przez zapis elektroniczny, 

magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z 

wykorzystaniem sieci prywatnych i publicznych, w tym publicznej sieci Internet; 
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b)  Umieszczanie Pracy Konkursowej lub ich części w sieci internetowej oraz na wszelkich nośnikach 

wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji. 

c) W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Konkursu, decyzje podejmuje 

Organizator. 

d) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym momencie przed wyborem 

Zwycięzcy. O odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje Uczestników na portalu Facebook, na którym 

odbywa się konkurs. 

e) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  

f) W przypadku sporów sądowych na tle stosowanie niniejszego Regulaminu, właściwym jest sąd dla siedziby 

Organizatora.  

 


