
REGULAMIN
Konkursu „Daj się usłyszeć” online z okazji Dnia Mamy 

§ 1
Organizatorem Konkursu i  fundatorem nagród jest Centrum Kultury i  Rekreacji  z  siedzibą we
Wschowie przy ul. Niepodległości 1, NIP: 697-187-45-55, www.ckir.wschowa.pl

§ 2
Harmonogram:
Ogłoszenie konkursu: 22 maja 2020 r.
Zgłoszenia: 22 maja –24 maja 2020 r.
Prace Organizatora: 26 maja  2020 r.
Ogłoszenie wyników: 26 maja 2020 r. godz. 14:00 
Termin przekazania nagród: do 07 czerwca 2020 r.

§ 3
Cele Konkursu:

1) Promocja i zainteresowanie śpiewem, tańcem, poezją,
2) umuzykalnienie i rozwój umiejętności poprawnego śpiewania,
3) budowanie społeczności odbiorców 
4) edukacja i pielęgnowanie obchodzonych Świąt.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 4

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunki formalne Konkursu:
Zadanie konkursowe polega na nagraniu życzeń dla Mamy.
Zadanie  konkursowe  polega  na  wykonaniu  (solo  lub  rodzinnie)  nagrania  audio-viedo  
i  przesłania go  w formacie mp4 (wykonanego np. telefonem komórkowym) poprzez wysłanie
transferem lub link Youtube na adres e-mail: ckirwschowa@wp.pl 
Nadsyłanie zgłoszeń do 24.05.2020 r. do północy!

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, kilpy zostaną opublikowane na profilu Facebook - Cen-
trum Kultury i Rekreacji we Wschowie gdzie nastąpi głosowanie poprzez polubienie wybranych
klipów. Wygrywają trzy nagrania, które uzyskają największą liczbę polubień. 
Liczyć się będą polubienia nagrania tylko na profilu Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

Głosowanie odbędzie się od 25.05.2020 od godz. 12:00 do 26.05.2020 do godz. 12:00. 

Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych. Osoby przystępujące do Konkursu, zobowiąza-
ne są oprócz nagrania wysłać zgłoszenie w treści e-maila:

1. imię i nazwisko, wiek, miejscowość uczestnika Konkursu

http://www.ckir.wschowa.pl/


2. dodatkowo, w przypadku uczestników niepełnoletnich, dane rodzica/opiekuna
3. oświadczenie  (załącznik nr 1) 

Osoby do 18 r.ż. mogą być zgłoszone wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Prawidłowe zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:
1) imię i nazwisko, wiek, miejscowość uczestnika Konkursu,
2) dodatkowo, w przypadku uczestników niepełnoletnich, dane rodzica/opiekuna
3) oświadczenie  (załącznik nr 1) 

Przy kwalifikacji do Konkursu brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz kompletność
danych zgłoszenia konkursowego.

§ 5

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA I LAUREATA

1. Przesyłając zgłoszenia do udziału w Konkursie uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w
celu umożliwienia realizacji Konkursu, przetwarzane będą jego dane osobowe w postaci
imienia, nazwiska adresu e-mail i wizerunku utrwalonego na nagraniu audio-video. Pod-
stawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych w Konkursie opisane są w § 6
niniejszego Regulaminu.

2. Wyłonieni Laureaci lub opiekunowie prawni Laureatów zobowiązani będą do podpisania
odrębnych oświadczeń dotyczących zgody na rozpowszechnianie nadesłanego audio-vi-
deo artystycznego wykonania zawierającego wizerunki Laureatów utrwalone na nagraniu
- w ramach działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Konkursu. 

3. Organizator jest zobowiązany do przechowywania powyższych oświadczeń.

§ 6

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. administratorem danych osobowych osób zgłaszających się do udziału w konkursie jest
Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kultury i Rekreacji możliwy jest pod
adresem e-mail: marek.biedak@cbi24.pl

3. dane osobowe uczestników konkursu:
1) w  postaci:  adresów  e-mail  uczestników  oraz  opiekunów  prawnych,  imion  i

nazwisk  uczestników,  uczestników  i/lub  opiekunów  prawnych  uczestników,  jak
również wizerunki  uczestników przetwarzane będą w celu realizacji  konkursu i
wyłonienia Laureatów 

2) w postaci: wizerunków oraz imion i nazwisk Laureatów przetwarzane będą w celu
realizacji działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Konkursu, 

3) w  postaci  danych  niezbędnych  do  przekazania  nagrody  –  w  tym  danych
kontaktowych - przetwarzane będą w celu przekazania nagród laureatom 



4. odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  świadczące  usługę  obsługi
systemów  i  oprogramowania  informatycznego  administratora,  podmioty,  które  będą
świadczyły usługi na zlecenie Centrum Kultury i Rekreacji;

5. dane osobowe przetwarzane będą:
1) w przypadku uczestników konkursu, przez czas realizacji  Konkursu określony w

niniejszym Regulaminie, a następnie zostaną poddane obowiązkowej archiwizacji
dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach;

2) w  przypadku  Laureatów  również  po  zakończeniu  realizacji  Konkursu  w  celu
przekazania i  rozliczenia nagród oraz  wykorzystania wizerunku utrwalonego na
nagraniu  audio-video  do  celów  informacyjno-promocyjnych  Konkursu,  a
następnie  po  zakończeniu  w/w  działań  poddane  zostaną   obowiązkowej
archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach, 

6. przysługuje  Pani  /  Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,  sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do
przenoszenia danych – w przypadkach określonych w przepisach RODO;

7. w  sprawach  spornych  przysługuje  Pani  /  Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. niepodanie  danych  w  postaci  adresu  e-mail,  oraz  wizerunku  będzie  skutkować
niemożliwością  wzięcia  udziału  w  konkursie,  a  w  przypadku  laureatów  -  niepodanie
dodatkowo  danych  niezbędnych  do  przekazania  nagrody  –  skutkować  będzie
niemożliwością przekazania nagród przez Centrum Kultury i Rekreacji.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i
zasad w nim zawartych.

2. Nagrania wykonań Laureatów zostaną wykorzystane nieodpłatnie do celów informacyj-
no-promocyjnych Konkursu w kolejnych edycjach.

3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach
ckir.wschowa.pl

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązują-
ce przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego Regula-
minu.

6. Postanowienia Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.



Załącznik nr 1 do regulaminu - Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody dla uczestnika
              

……………………………………………………
  miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisany/a: oświadczam, że:

1) Udzielam  w  imieniu  własnym*/mojego  dziecka**  (niepotrzebne  skre-
ślić) .......................................................................  nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej te-
rytorialnie i czasowo licencji na publiczne rozpowszechnienie nagranego przeze mnie i wysłanego
do Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie na adres mailowy: ckirwschowa@wschowa-
.pl filmu z nagraniem wykonania piosenki, tańca, wiersza w ramach udziału w konkursie online
„Daj się usłyszeć”, zawierającego wizerunek mój* / mojego dziecka**,  (niepotrzebne skreślić) na
polach eksploatacji obejmujących:

 zwielokrotnianie techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową;
 wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznych;
 rozpowszechnianie  artystycznego  wykonania  –  wyświetlanie,  odtwarzanie,  a  także  pu-

bliczne udostępnianie utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez systemy
informatyczne za pośrednictwem stron internetowych CKiR oraz profilach CKiR na porta-
lach społecznościowych, a także w ramach innych działań informacyjno-promocyjnych o
działalności statutowej CKiR, prowadzonych przez CKiR,

w celu umożliwienia realizacji Konkursu i wykorzystania nagrań audio-video do promocji Konkursu
oraz działalności statutowej Organizatora oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, wraz z możliwością
udzielenia dalszej zgody Organizatorowi.

Niniejsza zgoda oraz licencja:
nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,
dotyczy filmu z nagraniem wykonania piosenki, tańca, wiersza w ramach udziału w konkursie online
„Daj się usłyszeć” z udziałem moim* / mojego dziecka**, (niepotrzebne skreślić)

Przyjmuję do wiadomości,  że wizerunek zawarty na nagraniu może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego  przetwarzania  obrazu,  kadrowania  i  kompozycji,  bez  obowiązku  akceptacji  produktu
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zrzekam  się  niniejszym  roszczeń  o  wynagrodzenie  względem  Centrum  Kultury  i  Rekreacji  z  tytułu
wykorzystania  wizerunku  mojego*  /  mojego  dziecka**  (niepotrzebne  skreślić)  na  potrzeby  realizacji
konkursu online „Daj się usłuszeć”, a także działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez CKiR
jak w oświadczeniu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja  niżej  podpisany  oświadczam,  że  zostałem  zapoznany  z  celem  i  sposobem  przetwarzania  danych
osobowych  moich*/mojego  dziecka** (niepotrzebne  skreślić)  w  zakresie  wizerunku  –  tj.  w  celu
umożliwienia realizacji  i  promocji  konkursu online „Daj się usłyszeć” przez Centrum Kultury i Rekreacji  
z siedzibą we Wschowie (67-400), ul.Niepoedległości 1.

imię i nazwisko uczestnika/opiekuna prawnego Podpis uczestnika/opiekuna prawnego 
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