
 

 

Konkurs 

„Krzyżówka na 70-lecie Tucholskiego Ośrodka Kultury” 
 

ORGANIZATOR: 

Tucholski Ośrodek Kultury 

PATRONAT MEDIALNY: 

Tygodnik Tucholski 

 

Dofinansowano ze środków 

Gminy Tuchola. 

 

REGULAMIN  KONKURSU 

  

1. Konkurs jest otwarty, przeznaczony dla mieszkańców Gminy Tuchola – 

dorośli i młodzież w wieku od 12 roku życia.  

2. Celem konkursu jest: rozpowszechnienie wiedzy na temat działalności 

Tucholskiego Ośrodka Kultury, uczczenie obchodów jubileuszu 70-lecia działalności 

TOK, zachęcenie mieszkańców gminy do rozwijania wiedzy na temat kultury w 

swoim regionie, zachęcenie mieszkańców do udziału w życiu kulturalnym swojego 

miasta i okolic. 

3. Konkurs składa się z dwóch integralnych części: a) rozwiązanie krzyżówki 

stworzonej specjalnie na 70-lecie Tucholskiego Ośrodka Kultury zamieszczonej na 

stronie www.toktuchola.pl i na łamach Tygodnika Tucholskiego, przesłanie hasła 

będącego rozwiązaniem krzyżówki wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym 

(Załącznik nr 1. do Regulaminu); b) przesłanie wraz z formularzem cyfrowej wersji 

zdjęcia (np. ze zbiorów rodzinnych), na którym widać uczestnika konkursu 

znajdującego się w Tucholskim Ośrodku Kultury lub Wiejskim Domu Kultury w 

Raciążu, bądź podczas wydarzenia organizowanego przez TOK lub WDK. 

4. Zgłoszenie do konkursu w postaci wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego - skan lub zdjęcie (Załącznik nr 1.) wraz z cyfrową wersją zdjęcia 

konkursowego należy wysłać na adres e-mail: impresariat@toktuchola.pl Zgłoszenia 

wraz ze zdjęciami przyjmujemy w terminie do 20 października 2021 roku. 

5. Nadesłanie zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego Regulaminu w całości.   

6. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie skutkuje 

niedopuszczeniem do udziału w konkursie.   

7. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie zdjęcia konkursowe, których 

wykorzystanie przez organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem jest zgodne 

z obowiązującymi przepisami. 

8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację nadesłanego zdjęcia 

konkursowego wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika na stronie internetowej 

Tucholskiego Ośrodka Kultury, Facebooku, Instagramie, stronie internetowej gminy 

Tuchola oraz w informacjach medialnych np. na łamach Tygodnika Tucholskiego. 

9.  Zgłoszonych do konkursu prac nie można wycofać po terminie zakończenia 

naboru.   

10. Zgłoszenia zostaną przedłożone 3 osobowemu jury konkursowemu, które 

powoła organizator – jeden przedstawiciel Tucholskiego Ośrodka Kultury, jeden 

przedstawiciel Gminy Tuchola i jeden przedstawiciel Stowarzyszenia „Tucholski 

Pegaz”. Jury dokona oceny zgłoszeń wraz ze zdjęciami, zakwalifikuje je na konkurs  

i wytypuje je do nagród – kryterium będzie najciekawsze zdjęcie oraz poprawnie 
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rozwiązane hasło z krzyżówki. Decyzja jury nie podlega odwołaniu. Informacja o 

rozstrzygnięciu konkursu wraz z wynikami zostanie opublikowana na stronie 

www.toktuchola.pl do 28 października 2021 r.  

11. Spośród nadesłanych zgłoszeń  jury wyróżni 3 osoby. 

12. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego regulaminu z 

ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności 

zmiany mogą dotyczyć zmiany terminów konkursu lub dostosowania Regulaminu do 

zmian prawnych.   

13. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy TOK i ich rodziny. 

14. Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem danych 

osobowych uczestników i opiekunów uczestników Konkursu jest Tucholski Ośrodek Kultury, 

Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektordanychosobowych@gmail.com, 

iodotoktuchola@gmail.com 

Dane osobowe uczestników i opiekunów uczestników Konkursu przetwarzane będą                        

w następujących celach: 

a) informowania uczestników Konkursu za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, 

wiadomości SMS, e-mail o wynikach konkursu, 

b) spełnienia wymogów regulaminowych konkursu, 

c) publikacji wizerunku na stronie internetowej oraz innych mediach, 

d) wydania nagród osobiście lub pocztą tradycyjną, 

e) promocji konkursu, 

f) organizacji i przeprowadzenia konkursu, w tym identyfikacji uczestników  

i weryfikacji spełnienia przez nich warunków uprawniających do udziału w konkursie 

określonych w Regulaminie Konkursu, 

g) wielokrotnego, nieodpłatnego publikowania nadesłanej przez uczestników pracy 

konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz 

prezentacjach pokonkursowych na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

h) Odbiorcami danych osobowych uczestników i opiekunów uczestników konkursu będą 

wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

i) Dane osobowe uczestników i opiekunów uczestników konkursu przetwarzane będą 

przez okres trwania konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny  

z obowiązującymi przepisami. 
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j) Uczestnik i opiekun uczestnika konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do 

przenoszenia danych.  

k) Uczestnik i opiekun uczestnika konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

l) Podanie przez uczestników i opiekunów uczestników konkursu danych osobowych 

jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w konkursie niezbędne. 

  

Wszelkich informacji w sprawie Konkursu udziela: 

Hanna Krueger 

tel. 52 334 33 88 wew. 27 

e-mail: impresariat@toktuchola.pl 

Tucholski Ośrodek Kultury 

plac Zamkowy 8 

89-500 Tuchola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tucholski Ośrodek Kultury 
Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu „Krzyżówka 

na 70-lecie Tucholskiego Ośrodka Kultury” 

plac Zamkowy 8 

89-500 Tuchola 

tel./fax 52 334 33 88 wew. 27 

e-mail: impresariat@toktuchola.pl 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DO KONKURSU „KRZYŻÓWKA NA 70-LECE 

TUCHOLSKIEGO OŚRODKA KULTURY” 

 
Imię i nazwisko Uczestnika:......................................................................................................... 

 

Dokładny adres Uczestnika (ulica, poczta z kodem, gmina):....................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Wiek Uczestnika:.......................................................................................................................... 

 

Numer telefonu Uczestnika:.......................................................................................................... 

 

Rozwiązanie krzyżówki – hasło:………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu „Krzyżówka na 70-lecie 

Tucholskiego Ośrodka Kultury” oraz zaakceptowałem jego warunki. 

 

Miejscowość, data                                                                    ….........….................................   

…....................................................                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


