
 
 
 

Sztynwag, 08.07.2022 r.  

 
 
 
 

Regulamin konkursu 
„MÓJ PLAC ZABAW” 

 
Plac zabaw to nie tylko miejsce do zabaw dla dzieci, to również miejsce do spotkań,  

rozmów, aktywności fizycznej.  
 

POKAŻ NAM JAK WYGLĄDA TWÓJ PLAC ZABAW 
 
 

1. Organizator konkursu: Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis”.  
2. Cel organizacji konkursu: animacja, aktywizacja obszarów wiejskich, promocja obszaru działania LGD 

„Vistula”, zwiększenie aktywności wśród mieszkańców, zwiększenie zainteresowania obiektami 
użyteczności publicznej, ożywienie społeczne.  

3. Konkurs realizowany jest jako zadanie w ramach projektu 
„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu  o liderów i tożsamość lokalną”.  
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań  w zakresie 
współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

Zasady udziału w konkursie: 
 

WYBIERZ SIĘ NA TWÓJ PLAC ZABAW, zrób zdjęcie i je publikuj pod tym postem w dniach 09-10 lipca 2022 r.  
Opisz zdjęcie!  

➢ w polu: „Komentarz” wpisz: Plac zabaw w ..... (Gmina ...) 
UWAGA: na zdjęciu musi być widać osobę/y korzystające z urządzeń placu zabaw. 
 

Co powinno zawierać zdjęcie? 

Na zdjęciu musi być widoczny min. 1 element placu zabaw oraz osoba/y korzystające z tego elementu.  
Organizator nie wymaga upubliczniania twarzy lub innych charakterystycznych cech osoby/osób korzystających  
z placu zabaw.  
 
Kto otrzyma nagrodę w konkursie?  

Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac. 

Osoby, z terenu działania LGD „Vistula”, tj. z gmin: Chełmno, Stolno, Lisewo, Grudziądz, Gruta, Łasin, Radzyń 
Chełmiński, Świecie nad Osą, Rogóźno, Płużnica, którzy w/w terminie opublikują w we wskazanym terminie zdjęcie 
placu zabaw z postaciami oraz wstawią komentarz do tego zdjęcia.  

Organizator posiada ograniczone liczbę nagród, w przypadku gdy liczba biorących udział w konkursie przekroczy 
możliwości organizacyjne Organizatora, Komisja Konkursowa dokona wyboru tych prac wg wpływu ich kolejności aż 
do momentu wyczerpania puli nagród.  

Decyzja komisji jest ostateczna i nie przewiduje się odwołań.  

Ważne:  
1 osoba otrzymuje 1 nagrodę, nawet w sytuacji gdy zgłosi do konkursu więcej niż 1 zdjęcie.  
Fotorelacje bez komentarza oraz osób spoza w/w terenu nie będą brały udziału w konkursie. 
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji miejsca zamieszkania/zameldowania. 

Forma przekazania nagród: LGD nagrody (butelki z filtrem) przekaże za pośrednictwem Gminnego Koordynatora 
działającego na terenie każdej z gminy wchodzącej w skład LGD, prześlę pocztą lub przekaże osobiście. W takim 
celu podczas kontaktu z pracownikami Biura LGD należało będzie podać dokładny adres dostawy. Osoby, które 
będą chciały odebrać nagrody z biura LGD, po uprzednim umówieniu się będą mogły zrobić to osobiście.  

Planuje się rozstrzygnięcie konkursu do końca lipca 2022 r.  

  



 

 

Komentowanie zdjęć uczestników konkursu: zabrania się negatywnego, obraźliwego lub mogącego kogoś 
urazić komentowania opublikowanych w ramach konkursu zdjęć, szczególnie dotyczącego  jakości zdjęć, wyglądu 
elementów placu, zabaw, osób ze zdjęcia.  

RODO: 

Biorąc udział w konkursie uczestnicy (ich przedstawiciele) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do 
celów przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 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 - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119). 

Źródło finansowania: 

Zadanie (akcja on-line, zakup butelek)  realizowane jest w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu  
o liderów i tożsamość lokalną”. Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja 
działań  w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.  
 
W projekcie uczestniczą 2 lokalne grupy działania: 
 
1. Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, Polska – lider projektu 
2. Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”. 
 
 
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd LGD. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez czas realizacji projektu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany warunków realizacji projektu lub w 
innych sytuacjach nieprzewidzianych i niezależnych od Organizatora. 

 

******************************************************** 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU 

 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem Pana/i danych osobowych jest:  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „VISTULA - TERRA CULMENSIS - ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ” (LGD) 
Adres: Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag 
NIP: 875-149-03-45 
Tel. 795-761-000 
Adres e-mail: sekretariat@lgdvistula.org                                                                                                                                                                         
 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez 
Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój 
przez Tradycję” na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego  
nr umowy: 00011-6936-UM0220001/21  z dnia 19 maja 2022 r. z późn. zm., w związku z wdrażanym projektem 
„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną” w zakresie wdrażania projektu, promocji, 
monitoringu i ewaluacji  na podstawie obowiązku wynikającego z ustaw, z których wynika obowiązek podania danych 
(art. 6 ust 1 lit c RODO).W pozostałym zakresie dane będziemy przetwarzali w wyniku dobrowolnej zgody uczestnika 
(art. 6 ust 1 lit a RODO) 

KATEGORIE PANA/I DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY I WYMÓG/DOBROWOLNOŚĆ ICH 
PODANIA  

Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/i danych osobowych: 

Imię nazwisko, miejsce zamieszkania, inne niezbędne dane wymagane dla realizacji obowiązków wynikających 
 z przepisów prawa, w tym wynikające z obowiązku wdrażania jak i monitoringu uczestników projektu „Ożywienie 
świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych  z udziałem  
w konkursie, w tym na potrzeby wdrażania jak i monitorowania uczestników projektu „Ożywienie świetlic wiejskich  
w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”. 

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany. 



 

 

 

ODBIORCA PANA/I DANYCH OSOBOWYCH  

Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym podmiotom zewnętrznym: 

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący organem nadzorującym działalność LGD, 
 w tym również organom/instytucjom podległym, które zostały wydelegowane do ewaluacji  

i monitoringu wdrażania założeń w ramach działalności LGD, w tym w ramach wdrażanej  Lokalnej Strategii Rozwoju 
Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula - Terra Culmensis 
- Rozwój przez Tradycję”, w ramach wdrażanego projektu „Koszty bieżące i animacja Lokalnej Grupy Działania 
„Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii europejskiej.  

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pana/i dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia otrzymanego wsparcia w ramach w/w zawartych 
umów tj. w przypadku umowy zawartej na Wdrażanie LSR do czasu 31.12.2023 r. a  w przypadku umowy zawartej 
na wdrażanie projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów  i tożsamość lokalną” do 31.12.2024 r. 
Okres ten zostaje wydłużony na czas ewaluacji i monitoringu. 

PANA/I PRAWA konu 

Ma Pan/i prawo do:  

1) Dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody 
przed jej wycofaniem. 

2) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że 
przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza postanowienia RODO. 

Potwierdzam otrzymanie tej informacji, akceptuję jej postanowienia, w tym w odniesieniu do kategorii odbiorców, 
którym zostaną udostępnione moje dane osobowe. 

 

--------------------------------------*****---------------------------------------------- 

Osoba do kontaktu: Ilona Linczowska: 795-761-000. 

 

  


