
Regulamin konkursu 

„Selfie z marką Śląsk Cieszyński” 

 

 

Organizator i cel konkursu: 

1. Organizatorami Konkursu „Selfie z marką Śląsk Cieszyński” są Gminny 

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, Powiat Cieszyński, 

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie oraz 

portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL. 

2. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Mieczysława Szczurka 

Starosty Cieszyńskiego oraz Tomasza Brannego Wójta Gminy Dębowiec. 

3. Celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego trybu życia, promocja Śląska 

Cieszyńskiego, jego walorów krajobrazowo-turystycznych oraz 

popularyzacja certyfikowanej marki turystycznej Śląsk Cieszyński. 

 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od 

wieku. 

 

Zasady udziału w konkursie: 

1. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie musi udać się w wyznaczone 

miejsca (lista poniżej) i zrobić sobie „selfie” tak aby na zdjęciu było widoczne 

miejsce z listy oraz osoba uczestnicząca w Konkursie.  

2. Lista miejsc:  

• Cieszyn: Studnia Trzech Braci, pomnik Mieszka I Cieszyńskiego,   

• Ustroń: Źródło Karola, pijalnia wód w Zdroju, 

• Wisła: Taras widokowy Jezioro Czerniańskie, enklawa budownictwa 

drewnianego przy Muzeum Beskidzkim,  

• Skoczów: Wzgórze Kaplicówka z krzyżem w tle, fontanna Jonasza,  

• Strumień: Fontanna solankowa w Strumieniu, dawny słup graniczny w 

Pruchnej, 

• Brenna: Krzyż Zakochanych, Dwór Kossaków,  

• Chybie: Kaplica św. Antoniego obok Izby Edukacji „Kadłubek”, fontanna z 

figurą Szuwarka w parku w Chybiu, 

• Dębowiec: Tężnia solankowa, Kościół w Simoradzu,   

• Goleszów: Zbiornik wodny „Ton”, góra Wróżna w Lesznej Górnej,  
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• Hażlach: Pomnik/ławeczka hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein w Kończycach 

Wielkich, kościół św. Rocha w Zamarskach,  

• Istebna: Trójstyk, największa koronka koniakowska świata (GOK), 

• Zebrzydowice: Utopiec przy Zamku w Kończycach Małych, Pałac w 

Zebrzydowicach, 

• Jasienica: Kościół św. Wawrzyńca w Bielowicku, Dolina św. Wendelina w 

Rudzicy,  

• Jaworze: Tężnia solankowa, glorietta na wzgórzu Goruszka, 

• Czechowice-Dziedzice: Centrum Edukacji Ekologicznej, zapora na jeziorze 

Goczałkowickim.  

 

3. Zwycięża osoba, która w klasyfikacji generalnej uzbiera najwięcej punktów. 

Punkty otrzymuje się za: selfie w miejscu z listy – 1 punkt, oryginalność-

pomysłowość danego zdjęcia (wg oceny organizatorów-komisji konkursowej) 

– 1 punkt, dodatkowe zdjęcie w danym miejscu z gadżetem związanym z 

regionem (produkt regionalny, gadżet z logiem marki Śląsk Cieszyński, bądź 

pozostałych organizatorów) – 1 punkt, kreatywna odpowiedź na poniższe 

pytanie (2-3 zdania): Za co kochasz Śląsk Cieszyński – 3 punkty. Dodatkowe 

punkty można zdobyć biorąc udział w akcji „upominki tygodniówki”. Za samo 

przesłanie zdjęć do akcji „upominki tygodniówki” raz w tygodniu można 

otrzymać – 1 punkt. Upominki tygodniówki podsumujemy 7 razy, czyli 

łącznie do zdobycia jest  - 7 punktów. Maksymalna ilość punktów do zdobycia 

w klasyfikacji generalnej to  100 punktów.  

4. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów będzie brany pod uwagę 

czas przesłania pakietu zdjęć (data i godzina wysłania maila) wraz z 

wymaganą dokumentacją (załączniki).  

5. Uczestnicy z największą liczbą punktów otrzymają atrakcyjne nagrody – 

przewidziano miejsca I, II i III.   

6. Dodatkowo (niezależnie od klasyfikacji generalnej) raz w tygodniu 

(poniedziałek - 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08)  przez cały 

czas trwania Konkursu uczestnicy mogą walczyć o mini nagrody tzw. 

„upominki tygodniówki”.  

7. „Upominki tygodniówki” otrzymają osoby, które w danym tygodniu odwiedzą 

najwięcej punktów i wyślą na adres mailowy swoje zdjęcia ze zgłoszeniem (na 

zgłoszenia czekamy do niedzieli do godz. 17:00). W przypadku takiej samej 

liczby odwiedzonych miejsc w danym tygodniu decyduje data i godzina 

przesłania maila.  
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8. Nagrody „upominki tygodniówki” to gadżety niespodzianki.   

9. Wybrane zdjęcia (wg uznania organizatorów) będą publikowane na profilach 

facebookowych organizatorów w trakcie trwania konkursu oraz we wrześniu 

przy podsumowaniu Konkursu. 

10. Konkurs trwa od 12.07.2021 r. do 31.08.2021 r. 

11.  Zdjęcia konkursowe, odpowiedź na pytanie: Za co kochasz Śląsk Cieszyński  

i niezbędne dokumenty-załączniki prosimy przesłać na adres e-mail 

selfiezmarka@ox.pl. Tylko w ten sposób dostarczone zdjęcia i dokumenty 

będą brały udział w konkursie.  

12. Należy przesłać tylko jedno autorskie zdjęcie selfie z danego miejsca, jedno z 

gadżetem – przesłanie większej ilości zdjęć nie ma wpływu na wyniki w 

konkursie i nie będzie brane pod uwagę.  

13. Uczestnik musi wypełnić i przesłać wraz ze zdjęciami formularz zgłoszeniowy 

do Konkursu (załącznik nr 1). W przypadku osoby niepełnoletniej pisemną 

zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie (załącznik nr 2). 

14. Selfie można zrobić z rodziną, znajomymi. Osobą biorącą udział w Konkursie 

jest jednak osoba zgłaszająca. Z zastrzeżeniem (zał. nr 3) - Uczestnik konkursu 

przystępując do niego, zapewnia, że posiada wszystkie zgody osób fizycznych, 

występujących w konkursie z ramienia Uczestnika, na przetwarzanie ich 

danych osobowych, w postaci m.in.: ich wizerunku. 

15. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych w 

celu realizacji Konkursu.  

16. Prawa autorskie do nadesłanych zdjęć przechodzą na własność organizatorów 

– Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, Powiatu 

Cieszyńskiego, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w 

Cieszynie oraz portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL. Mogą być 

wykorzystywane w ramach ich statutowej działalności (publikacja na stronach 

Organizatorów, w portalach społecznościowych). Organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo publikowania zdjęć bez wypłacania honorariów autorskich.  

17. Zdjęcia dostarczone po terminie oraz nie spełniające wymogów Regulaminu 

nie wezmą udziału w Konkursie.  

18. Rozstrzygnięcie Konkursu głównego będzie miało miejsce w miesiącu 

wrześniu 2021 roku. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie, o którym 

uczestnicy zostaną powiadomieni. 

19.  Organizator ma prawo podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu w każdym 

momencie bez jego rozstrzygnięcia. Informacja o tym zostanie podana na 

stronie internetowej Organizatorów. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika 

niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub 
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opóźniających wręczenie przez Organizatorów nagrody w związku z 

prowadzeniem Konkursu.  

21. Konkurs nie podlega przepisom ustawy 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094). 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób 

trzecich, w szczególności wynikające z naruszenia praw własności 

intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 

1231, z późn. zm.). W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez 

osoby trzecie, uczestnik Konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatorów 

Konkursu z tego tytułu.  
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