
Regulamin I Konkursu fotograficznego „Pocztówka z Pałacem w tle” 

 I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu fotograficznego „Pocztówka z Pałacem w Jabłonnie” jest PAN Dom 
Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie z siedzibą w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna, 
www.palacjablonna.pl, adres mailowy: marketing@palacjablonna.pan.pl 

2. Konkurs fotograficzny ma na celu promowanie krajowej turystyki, odkrywanie pięknego i 
historycznego miejsca, jakim jest XVIII-wieczny Pałac w Jabłonnie oraz budowanie społeczności 
miłośników Pałacu. 

II. Zasady Konkursu 

1. Konkurs polega na wykonaniu zdjęć z pobytu w przestrzeni zespołu Parkowo-Pałacowego w 
Jabłonnie k. Warszawy.  

2. Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby, które lubią poznawać nowe, ciekawe miejsca związane z 
historią kraju, a także te które cenią kontakt z naturą, poszukują przestrzeni do rekreacji lub relaksu 
na łonie przyrody. 

3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. 
4. Konkurs trwa od 31.03.2023 r. do 20.08.2023 r.  
5. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

1) wykonać zdjęcia w przestrzeni związanej z Parkiem i Pałacem w Jabłonnie,  
2) zapoznać z Regulaminem Konkursu,  
3) przesłać zdjęcia konkursowe - maksymalnie 5 zdjęć,  
4)  przesłać wymagane zgody: 

- na przetwarzanie danych osobowych (RODO) i 
- na nieodpłatne korzystanie z majątkowych praw autorskich (licencja) do zdjęć z 
możliwością ich wykorzystania przez Organizatora na następujących polach eksploatacji, w 
szczególności w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
c) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

Zgoda na wykorzystanie zdjęć jest bezterminowa; 
- na wykorzystanie wizerunku  - jeśli na zdjęciu będą uwidocznione osoby (autor, lub osoby 
trzecie), wówczas osoby  te muszą podpisać zgodę na wykorzystanie wizerunku. W 
przypadku dzieci zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 
Wzory zgód są do pobrania na stronie www.palacjablonna.pl 

6. Zdjęcie lub zdjęcia oraz podpisane zgody muszą być nadesłane drogą e-mailową na adres: 
marketing@palacjablonna.pan.pl 

7. Ponadto uczestnicy są proszeni o udostępnienie jednego z wysłanych zdjęć  na swoich profilach w 
mediach społecznościowych: Facebook i Instagram i oznaczenie ich aktywnym linkiem lub 
podpisem: Pałac w Jabłonnie 

8. Uczestnicy są proszeni o wysłanie wybranego zdjęcia swoim znajomym z podpisem: Pałac w 
Jabłonnie. 

9. Pomiędzy 21.08.2023 r. a 31.08.2023 r. zostaną wyłonione 3 najlepsze zdjęcia, a ich autorom 
zostaną przyznane nagrody ufundowane przez PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie.  



10. Nagrody przyznane będą w formie voucherów turystycznych na pobyt w pokojach gościnnych PAN 
Dom Zjazdów i Konferencji.  

11. Nagroda Główna - I miejsce w Konkursie: voucher turystyczny dla dwóch osób połączony z 
indywidualnym zwiedzaniem Pałacu, obejmujący dwudniowy pobyt w Pałacu z jednym noclegiem w 
pokoju dwuosobowym z wyżywieniem:  
- obiadokolacja w dniu przyjazdu (zupa + drugie danie) oraz  
- śniadanie kontynentalne kolejnego dnia rano.  
Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 dnia następnego. 
Wykorzystanie vouchera  turystycznego w ciągu 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 
Termin realizacji vouchera  w wybranym przez zdobywcę nagrody czasie i po uzgodnieniu terminu z 
Organizatorem. 

12. Nagrody  II i III miejsce w Konkursie: voucher turystyczny dla dwóch osób połączony z 
indywidualnym zwiedzaniem Pałacu, obejmujący  dwudniowy pobyt w Pałacu z jednym noclegiem 
w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem kontynentalnym dnia następnego.  
Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 dnia następnego. 
Wykorzystanie vouchera  turystycznego w ciągu 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu, 
w terminie uzgodnionym z Organizatorem. 

13. Nagrody Wyróżnienia w Konkursie: nagrody rzeczowe np. zestawy kosmetyków lub zestawy 
prezentowe ufundowane przez Partnerów Konkursu. 

14. Vouchery turystyczne zostaną wysłane nagrodzonym pocztą. 
15. Zdjęcia z Konkursu będą wykorzystywane przez Organizatora na wszystkich polach eksploatacji do 

celów promocyjno-marketingowych. 
16. Prace nagrodzone zostaną wyłonione przez Jury. 

 III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Praca przesłana na Konkurs musi stanowić oryginalną, autorską twórczość, wcześniej 
niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach. 

2. Uczestnik Konkursu może zgłosić do 5 zdjęć. 
3. Zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem wraz adresem korespondencyjnym i z podpisanymi 

zgodami na przetwarzanie danych osobowych (RODO), wykorzystanie wizerunku, przekazaniem 
praw autorskich i do publikacji na wszystkich polach eksploatacji należy przesyłać na adres mailowy: 
marketing@palacjablonna.pan.pl 

4. Ocenie Jury będą podlegały prace autorów, którzy w sposób prawidłowy zgłosili swoje prace wraz z 
wymaganymi dokumentami. 

IV. Jury i nagrody 

1. W skład Jury wchodzą: 
Pani Grażyna Ogrodnik – Dyrektor PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie 
Pan Jarosław Chodorski – Wójt Gminy Jabłonna 
Pan Grzegorz Gruczek – Prezes PWK Legionowo 
   

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na profilach: Facebook Pałac w Jabłonnie, 
Instagram Pałac w Jabłonnie a także na www.palacjablonna.pl 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www organizatora przez cały czas jego trwania: 
www.palacjablonna.pl 

4. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

 
V. Klauzula informacyjna  

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w 
Jabłonnie z siedzibą przy ul. Modlińskiej 105, 05-110 Jabłonna, nr tel. 22 782 44 33, e-mail 
info@palacjalbonna.pan.pl. 



2. W sprawach związanych z danymi osobowymi Klienta należy kontaktować się z Inspektorem ochrony 
danych u Administratora, nr tel. 22 782 44 33, e-mail info@palacjablonna.pan.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody 
udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o 
wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i 
innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem.  

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 
udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane 
zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.  

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków 
wynikających z organizacji Konkursu lub do czasu wycofania zgody.  

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 
osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały 
zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
(w tym wizerunku)  

1. Zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem Konkursu Fotograficznego  
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu 
oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu. Zgoda obejmuje zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie 
imienia i nazwiska i wizerunku oraz wykorzystanie adresu zamieszkania, kontaktu telefonicznego i mailowego, i innych 
niezbędnych danych osobowych w formie papierowej i elektronicznej przez Organizatora Konkursu w celach 
promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez niego 
konkursem. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. Mam 
świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie.  
 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………. 
 
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………….. 
 
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ………………………………………………………………………………………… 
 

Data i podpis uczestnika konkursu 
 

UDZIELENIE LICENCJI MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DO ZDJĘĆ 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne 
korzystanie w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach z mojej pracy konkursowej (zdjęcia) przez 
Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni 
jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora - na wszystkich znanych polach eksploatacji, w 
szczególności w zakresie  
1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 
najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
Data i podpis uczestnika konkursu 

 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka obecnego na zdjęciu, w formie papierowej 
(tradycyjnej) i elektronicznej przez Organizatora Konkursu w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, 
edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez niego konkursem. Zgoda obejmuje możliwość 
przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję na wszystkich polach eksploatacji. 

 
 
 

          Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

Osoby trzecie występujące na zdjęciu również proszone są o udzielnie zgody: 
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………, zam. ………………… wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego 
wizerunku (na zdjęciu), w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej przez Organizatora konkursu w celach 
promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez niego 
konkursem. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. 

 
 

Data i podpis osoby trzeciej obecnej na zdjęciu 

 


