
Regulamin
konkursu na Królową Szwajcarii Połczyńskiej i Parku Zdrojowego

w ramach II Święta Parku Zdrojowego
będącego częścią Festiwalu Natura-Kultura 2022 r.

§ 1. Postanowienia ogólne
1 Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju zwane w dalszej

części tego regulaminu CK.
2 Konkurs odbędzie się w ramach obchodów II Święta Parku Zdrojowego, który będzie

częścią Festiwalu Natura-Kultura realizowanego w dniu 15 maja 2022 roku na
zakończenie projektu „Transgraniczny Rozwój turystyki zdrowotnej w miastach
Połczyn-Zdrój i Templin” z Programu Interreg VA.

3 Regulamin konkursu na Królową Parku Zdrojowego i Szwajcarii Połczyńskiej 2022
określa sposób i warunki jego przeprowadzenia i jest częścią umowy pomiędzy CK,
a Uczestniczką tegoż konkursu.

4 Konkurs ma na celu promocję Gminy Połczyn-Zdrój, Parku Zdrojowego oraz tzw.
“Szwajcarii Połczyńskiej”, a także stworzenie eventu nawiązującego do lokalnych
tradycji, upowszechniającego działalność kulturalną CK.

§ 2. Definicje
1 Organizator: Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 54, 78-320

Połczyn-Zdrój, NIP: 672 18 33 035.
2 Uczestniczka - kobieta w wieku od 16 lat, zamieszkująca Pomorze Zachodnie, która

wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ckpolczyn.pl i prześle go
na adres: kontakt@ckpolczyn.pl do 11 maja 2022 roku.

3 Laureatka - zwyciężczyni konkursu wybrana przez Jurorów.
4 Jury konkursu - osoby powołane przez Organizatora.
5 Kadencja Laureatki Konkursu - to okres pełnienia przez Laureatkę funkcji

reprezentacyjnej trwający 12 miesięcy od dnia koronacji. Kadencja w rzadkich
sytuacjach może ulec skróceniu, przede wszystkim z chwilą złamania polskiego
prawa.

6 Ankieta - formularz wypełniony przez uczestniczkę przesyłany wraz ze zgłoszeniem.
7 Dyskwalifikacja - Uczestniczka konkursu może zostać zdyskwalifikowana na każdym

etapie konkursu przez Organizatora jeśli złamie postanowienia niniejszego
regulaminu.

§ 3. Przebieg konkursu
1 Konkurs odbędzie się w dniu 15 maja w Parku Zdrojowym w Połczynie-Zdroju

w godzinach 12:00-16:00.
2 Uczestniczki zaprezentują się w dowolnych, ustalonych przez siebie kreacjach,

nawiązujących do barokowego charakteru połczyńskiego Parku Zdrojowego.
3 Jedna Uczestniczka ma maksymalnie 3 minuty na zaprezentowanie kreacji.
4 Na podstawie wszystkich prezentacji Jury dokona wyboru Laureatki.
5 Po ogłoszeniu wyników przez Jury, dokonamy koronacji Królowej Szwajcarii

Połczyńskiej i Parku Zdrojowego, która otrzyma tytuł oraz specjalnie uszyty na tę
okazję strój.



§ 4. Nagroda
1 Nagrodą główną jest weekendowy wyjazd dla dwóch osób do term w Templinie

(Niemcy) – Natur -Thereme-Templin.
2 Organizator przyzna także dwa wyróżnienia oraz dodatkowe nagrody ufundowane

przez sponsorów.

§ 5. Prawa i obowiązki Laureatki
1 Laureatka ma prawo do posługiwania się tytułem “Królowej Szwajcarii Połczyńskiej

i Parku Zdrojowego”.
2 Laureatka ma zaszczyt i obowiązek do godnego reprezentowania Gminy

Połczyn-Zdrój.
3 Laureatka jest zobowiązana do nieodpłatnego występowania w stroju Królowej

podczas ważnych wydarzeń organizowanych przez Gminę Połczyn-Zdrój lub CK, co
zostanie ustalone z Organizatorem z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

4 Laureatka jest zobowiązana do nieodpłatnego uczestnictwa w sesjach
fotograficznych, nagraniach filmowych i telewizyjnych oraz udzielania swojego
wizerunku w celach promocyjnych dla Gminy Połczyn-Zdrój.

§ 6. Dane osobowe
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/Dz.Urz.UE.L.nr 119, str.1/ (RODO) informuję, iż:

1 Administratorem Pani danych osobowych jest Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju.
Pani dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją
i przeprowadzeniem konkursu, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1, lit. a
RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest
dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.

2 Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału uczestnika w konkursie.
3 Po zakończeniu Konkursu ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach

związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed
nimi (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4 Jeżeli wyrażono na to odrębna zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe
uczestniczki konkursu, w tym jego wizerunek, wypowiedzi, mogą być przetwarzane
w celach promocyjnych poprzez publikację materiałów promocyjnych na stronie
internetowej oraz w portalach społecznościowych Organizatora. Zgoda jest
dobrowolna może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe
przetwarzanie.

5 Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, które współpracują
z Administratorem tj. Organizatorem konkursu.

6 Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a po ich zakończeniu
przez okres 3 lat lub do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/cofnięcia
zgody).

7 Posiada Pani prawo do żądania od administratora: o dostępu do danych osobowych
i ich sprostowania, usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach
określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania – w wypadkach
określonych w art. 18 RODO, przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu
danych w ustrukturyzowanym formacie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych - z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są



przetwarzane w celach marketingowych.
8 Dodatkowe zasady przetwarzania danych osobowych w Centrum Kultury

w Połczynie-Zdroju definiuje Ogólna Klauzula Informacyjna dostępna na stronie
www.ckpolczyn.pl.

§ 7. Postanowienia końcowe

1 Interpretacja niniejszego Regulaminu zależy wyłącznie od Organizatora, a decyzje
JURY są ostateczne i nie podlegają podważeniu.

2 Uczestniczki biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach
stron internetowych Organizatora oraz profilu FB Organizatora i kanale wideo
YouTube wizerunku oraz zdjęć i materiałów promocyjnych związanych z konkursem.

3 Wzięcie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym
Regulaminem oraz jego akceptacją.

4 Konkurs może zostać przerwany lub odwołany przez Organizatora z uwagi na
sytuację covidową, siłę wyższą bądź brak wystarczającej ilości zgłoszeń, a także bez
podania konkretnej przyczyny do wiadomości publicznej.


