
Regulamin konkursu fotograficznego online (Instagram) 

„ZGADNIJ, GDZIE TO JEST?” 

 

 

1. Organizator konkursu: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy 

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice 

 

2. Uczestnicy: 

Uczestnikami konkursu są osoby fizyczne zarejestrowane (posiadające konto) w serwisie Instagram, zamieszkałe na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia konkursu ukończyły 18 lat. W konkursie można brać 

udział wyłącznie osobiście – nie ma możliwości składania zgłoszeń w imieniu osób trzecich. Uczestnicy posługują 

się nazwami użytkowników, pod jakimi funkcjonują w serwisie Instagram. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się 

z regulaminem konkursu. 

 

3. Cele konkursu: 

• Popularyzacja rocznicy „30 lat samorządu terytorialnego” poprzez upowszechnianie fotografii miejsc 

związanych ze środowiskiem lokalnym. 

• Zachęcanie uczestników do poznawania regionu i interesujących lokalizacji w Katowicach. 

• Kształcenie umiejętności spostrzegawczości i znajomości środowiska lokalnego. 

• Popularyzacja profilu PBW w Katowicach na Instagramie i budowanie społeczności fanów 

zainteresowanych ofertą biblioteki.  

 

4. Zasady konkursu: 

• Konkurs dotyczy znajomości (umiejętności rozpoznania) miejsc i obiektów znajdujących się na fotografiach 

wykonanych w Katowicach. 

• Organizator publikuje - w formie jednego wpisu na swoim profilu na Instagramie - 10 zdjęć wykonanych 

w Katowicach. Zadaniem uczestnika jest odgadnięcie wszystkich 10 lokalizacji. Odpowiedź (opisana  

w formie punktów od 1 do 10) publikowana jest w formie komentarza do wpisu konkursowego. 

• Wpis konkursowy pojawi się na profilu organizatora 20 listopada 2020 r. Do 27 listopada 2020 r. 

uczestnicy będą mogli udzielać odpowiedzi w formie komentarzy pod opublikowanym postem. Ogłoszenie 

wyników nastąpi 30 listopada 2020 r. 

• Uczestnik konkursu zaprasza zaprzyjaźnioną osobę do udziału w konkursie („oznacza” ją w swoim 

komentarzu). Zaproszenie innej osoby nie jest warunkiem udziału w konkursie. 

Uczestnikami mogą być osoby obserwujące profil biblioteki na Instagramie, ale nie jest to warunkiem 

koniecznym udziału w konkursie. 

 

 



• Wśród autorów poprawnych odpowiedzi zostanie wylosowany zwycięzca, który otrzyma nagrodę rzeczową. 

W losowaniu bierze udział każda osoba zarejestrowana (posiadająca konto) na Instagramie, która poprawnie 

odgadnie wszystkie 10 lokalizacji i opisze je w komentarzu pod postem konkursowym. Nagroda zostanie 

przekazana osobiście w siedzibie organizatora lub zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez 

uczestnika. Laureat konkursu zostanie wypromowany („oznaczony”) na profilu biblioteki na Instagramie. 

 

5. Postanowienia końcowe: 

• Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz prawo do odwołania lub 

przerwania konkursu z ważnych przyczyn (o czym uczestnicy zostaną powiadomieni w wiadomości 

prywatnej na swoich profilach na Instagramie).   

• We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator. 

• Dane osobowe laureata konkursu przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby tego konkursu i jedynie 

w przypadku ich udostępnienia w celu wysłania nagrody rzeczowej, 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 

2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). 

• Konkurs fotograficzny „Zgadnij, gdzie to jest?” nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, 

przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram, ani nie jest z nim związany. Wyłącznym podmiotem 

odpowiedzialnym za przeprowadzenie mini konkursu jest organizator, a uczestnicy wyrażają zgodę na 

zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem 

konkursu. 

• Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Katarzyna Herich, Wydział Informacji, Promocji 

i Współpracy ze Środowiskiem PBW w Katowicach, e-mail: instagram@pbw.katowice.pl lub za pomocą 

wiadomości prywatnej na Instagramie biblioteki: @pbwkatowice.  

 

 


