
 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu „PodzielMy się miłością – pomagamy zwierzętom” 

 

 

§ 1 

Organizator 

1. Organizatorem Wojewódzkiego konkursu „PodzielMy się miłością – pomagamy zwierzętom” jest 

Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,  

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, 

2. Podstawowe zwroty i pojęcia używane w Regulaminie konkursu: 

a) Organizator – Województwo Łódzkie, 

b) Uczestnik – Organizacja pozarządowa oraz inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

która zgłosiła uczestnictwo w Konkursie poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego 

wraz z pięcioma fotografiami konkursowymi oraz zgodą na upowszechnienie wizerunku 

w mediach, 

c) Konkurs – rozumie się przez to Wojewódzki konkurs „PodzielMy się miłością – 

pomagamy zwierzętom”. 

3. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora. 

4. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować pod adres pm1@lodzkie.pl lub nr tel.: 

42 663 36 00.  

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej 

przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r.  

poz. 2094, ze zm.). 

§ 2 

Termin i Miejsce 

1. Konkurs prowadzony będzie na terenie Województwa Łódzkiego. 

2. „PodzielMy się miłością – pomagamy zwierzętom” jest konkursem internetowym, który zostanie 

przeprowadzony na portalu lodzkie.pl  

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 22.02 – 8.03 2021 roku. 

4. Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się poprzez wysłanie do 08.03.2021 roku do godziny 

23:59 zgłoszenia na adres e-mail pm1@lodzkie.pl, które zawiera: formularz zgłoszeniowy 

uczestnika, krótki opis działań na rzecz zwierząt, pięć zdjęć konkursowych oraz zgodę na 

wykorzystanie i upowszechnienie zdjęć z wizerunkiem w mediach. 

5. Za datę doręczenia zgłoszenia i Pracy Konkursowej przyjmuje się datę wpływu Pracy 

Konkursowej na pocztę elektroniczną Organizatora. Prace Konkursowe przesłane po terminie 

nie będą brane pod uwagę. 

6. Wyniki konkursu ogłoszone będą do 12.03.2021 r. na portalu Organizatora. 

 

§ 3 

Cele i założenia Konkursu 

1. Celem Konkursu jest: 

a) Promocja działań na rzecz opieki nad zwierzętami w Województwie Łódzkim, 

b) Uświadamianie, że zwierzę nie jest rzeczą i należy mu się szacunek, 

c) Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt, 

d) Kształtowanie odpowiedzialnych postaw wobec zwierząt, 

e) Uświadamianie konieczności opieki nad zwierzętami, 

f) Zachęcenia do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 
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§ 4 

Przebieg Konkursu 

1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletni Uczestnicy. 

2. Każdy z uczestników może przesłać jedno zgłoszenie. 

3. Konkurs odbywa się w formie elektronicznej. 

4. Uczestnicy konkursu zobligowani są do przesłania na adres e-mail: pm1@lodzkie.pl zgłoszenie 

zawierającego: formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu, pięć fotografii 

konkursowych, zgodę na wykorzystanie i upowszechnienie zdjęcia z wizerunkiem w mediach 

stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu w terminie nieprzekraczającym 08.03.2021 roku 

godziny 23:59. Dokumenty należy przesłać w formie PDF lub skanu. 

5. Fotografia konkursowa powinna przedstawiać pięć zdjęć ukazujących, w jaki sposób Uczestnik 

działa na rzecz zwierząt.  

§ 5 

Warunki uczestnictwa 

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu,  

a także osoby współpracujące ze wskazanym powyżej podmiotem w sposób stały, na innej 

podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, 

rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, a także osoby pozostające z nimi w bliskim 

stosunku. 

 

§ 6 

Kryteria Ocen 

1. Uczestnicy konkursu oceniani będą przez Komisję Konkursową, w której skład wejdą pracownicy 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Oceniane będą zdjęcia konkursowe oraz 

krótki opis działań na rzecz zwierząt. 

2. Ocenie podlegać będą zarówno zdjęcia konkursowe – ich pomysł, kreatywność, jak i również 

opis działań na rzecz zwierząt.– ich oryginalność. 

3. Wyniki Konkursu są ostateczne i wiążące, a od decyzji Komisji Konkursowej nie przewiduje się 

procedury odwoławczej. 

4. Ocenie podlegać będą poprawnie przesłane formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami. 

5. Nagrodzone zostanie 5 najlepszych zgłoszeń. 

 

 

§ 7 

Nagrody 

1. Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, 25 sztuk bud dla psów. 

2. Nagrody zostaną przekazane osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego. 

3. Przyznanych nagród nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody, ani nie udziela 

gwarancji jakości. 

4. Laureatom konkursu nie przysługuje możliwość przeniesienia praw do uzyskania nagrody na 

osoby trzecie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 8 

Ogłoszenie wyników i wydanie nagród 

1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.lodzkie.pl) 

w terminie o którym mowa w § 2 ust. 6. 

2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagród za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia odbioru nagrody 

z przyczyn leżących po stronie Laureata. W przypadku, gdy dwukrotna próba odbioru nagrody 

okaże się bezskuteczna, Laureat traci prawo do nagrody. 

4. Dowodem wydania nagrody będzie potwierdzenie jej odbioru w formie protokołu. 

5. Organizator przewiduje możliwość bezpośredniego wręczenia nagród Laureatom podczas 

uroczystego wręczenia nagród. W takim przypadku Laureaci zostaną indywidualnie 

poinformowani o sposobie  odbioru nagród. 

6. Organizator przewiduje przekazanie nagród rzeczowych do 31.03.2021 roku. 

 

 

§ 10 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U. UE L 119, s. 1) – 

dalej RODO, informujemy iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w 

Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie 

przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby 

Administratora. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie w ramach działań 

związanych z akcją Podzielmy się Miłością w województwie łódzkim. W przypadku laureatów 

konkursu ich dane będą przetwarzane w celu publikacji ich imion i nazwisk na stronie 

www.lodzkie.pl  

4. Dane osobowe uczestników oraz laureatów i osób wyróżnionych w konkursie będą przetwarzane 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli dobrowolnie wyrażonej zgody na przewarzanie 

danych osobowych w związku z publikacją imienia, nazwiska oraz wizerunku na stronie 

www.lodzkie.pl.  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez lat 5. W przypadku wycofania zgody na 

przetwarzanie danych – dane nie będą dalej przetwarzane po wycofaniu Państwa zgody.  

6. Odbiorcami danych będą: 

- użytkownicy strony: www.lodzkie.pl. 

            - dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT; 

- organ administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie 

przepisów prawa (właściwy urząd skarbowy). 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, posiadają Państwo prawo: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 17 

i 18 RODO;  

b) do wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem  

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 

193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.  

http://www.lodzkie.pl/
http://www.lodzkie.pl/
http://www.lodzkie.pl/


8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie oraz 

powiadomienia laureatów o wynikach konkursu i przyznaniu nagród. Skutkiem niepodania 

danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.  

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez 

Uczestników Konkursu. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w zakresie 

niewpływającym na przebieg Konkursu oraz wyłonienie Laureatów. 

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika w zakresie niezbędnym do realizacji celów 

związanych z Konkursem. Wyrażenie zgody następuje nieodpłatnie. 

4. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do przeprowadzenia Konkursu, a ich interpretacja 

należy do Komisji Konkursowej. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  

i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. Sprawy Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne. 

6. Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora, który zastrzega sobie 

prawo zmiany Regulaminu, a także do przerwania Konkursu lub jego zakończenia bez dokonania 

wyboru zwycięskich projektów, w każdym momencie, bez podawania przyczyn. Regulamin 

dostępny jest na stronie www.lodzkie.pl. 

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

udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą 

na publikację danych osobowych Laureatów Konkursu. 


