Regulamin konkursu „Zostań recenzentem Kina Cisy”

1. Organizator:
Organizatorem konkursu „Zostań recenzentem Kina Cisy” jest Nałęczowski Ośrodek
Kultury, ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- przesłanie autorskiej recenzji tekstowej opatrzonej imieniem, nazwiskiem, adresem
e-mail oraz numerem telefonu na adres mailowy organizatora: kinocisy@op.pl
do 8 marca 2021r.
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- do oceny przez Jury dopuszczone zostaną wyłącznie recenzje napisane w języku
polskim, w dowolnym programie do edycji tekstu, maksymalnie 2 strony tekstu.
- recenzja musi być stworzona osobiście i wyłącznie przez jej autora i stanowi utwór
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
/ Dz.U. z 2018r. poz 1191, ze zm./.
- praca konkursowa nie może zawierać
dyskryminujących mniejszości religijne, etniczne

treści

obraźliwych,

wulgarnych,

Przesłanie recenzji przez Uczestnika Konkursu pocztą mailową jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu konkursu „ Zostań recenzentem Kina Cisy” oraz udzieleniem
Organizatorowi przez autora recenzji nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji
do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z recenzji na różnych polach
eksploatacji:
- wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera w dowolnej technice lub
formacie;
- udostępnianie przy użyciu Internetu;
- możliwość wykorzystania fragmentów lub całości dla celów promocji konkursu
Przesyłając recenzję Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada wszelkie prawa
do przesłanej recenzji, niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a w szczególności
prawa autorskie majątkowe.

3. Cele konkursu:
- wyłonienie najlepszych recenzji filmu „Wyklęty” w reż. Konrada Łęckiego z 2017r.
w trzech kategoriach wiekowych:
•
•
•

I kat.: 12 – 14 lat
II kat.: 15 – 18 lat
III kat.: osoby dorosłe

- propagowanie postaw patriotycznych i etycznych
- popularyzacja wiedzy o historii Polski
- upowszechnianie kultury filmowej

4. Ocena prac konkursowych:
- powołane przez Organizatora Jury oceni nadesłane prace biorąc pod uwagę
umiejętność opisu oraz formułowania i uzasadniania swych opinii o dziele filmowym.
- decyzja Jury będzie ostateczna i nieodwołana.
- wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 marca 2021r.
- publikacja informacji o zwycięzcach w postaci imienia i nazwiska nastąpi na stronie
na stronie internetowej Nałęczowskiego Ośrodka Kultury oraz profilu facebook

5. Nagrody:
Jury przyzna w każdej z trzech kategorii wiekowych:
- nagrodę główną w postaci gry imprezowej „Ojczysty” oraz wejściówkę do Kina Cisy
na dowolny seans w 2021 roku,
- wyróżnienia w postaci wejściówki do Kina Cisy na dowolny seans w 2021 roku,
- zwycięscy konkursu zostaną poinformowani drogą telefoniczną o sposobie, terminie
i miejscu odbioru nagrody
- organizator zastrzega sobie prawo innego podziału planowanych Nagród
- zwycięzca konkursu ponosi odpowiedzialność za prawidłowe podanie adresu poczty
elektronicznej oraz innych danych, które umożliwią Jego identyfikację. W wypadku
błędów w przekazanych informacjach kontaktowych, organizator ma prawo wyznaczyć
innego zwycięzcę konkursu

- uczestnik może zrzec się przyznanej mu nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu
jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna nagroda. Nagroda nie podlega wymianie.
W przypadku zrzeczenia się nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń́ od Organizatora.

6. Postanowienia końcowe:
- organizator może przedłużyć termin nadsyłania prac oraz przyznać inną niż
wymieniona w regulaminie ilość nagród.
- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu z przyczyn
od niego niezależnych.
- organizator udziela informacji na temat konkursu pod numerem telefonu 661 811 555
oraz pod adresem mailowym: kinocisy@op.pl
- we wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje organizator
konkursu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Danych jest Nałęczowski Ośrodek Kultury, z siedzibą: ul. Lipowa
6, 24-150 Nałęczów.
2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się na adres e-mail:
ido@devcomm.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji konkursu
organizowanego przez Nałęczowski Ośrodek Kultury, ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów
pn. „Zostań recenzentem Kina Cisy”
4. Dane osobowe będą przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*.
5. Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na mocy prawa, a także
na podstawie zawartych umów oraz udzielonej zgody.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż
przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
7. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania w zakresie: imienia,
nazwiska, numeru telefonu kontaktowego nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie
organizowanym przez Nałęczowski Ośrodek Kultury, z siedzibą: ul. Lipowa 6, 24-150
Nałęczów pn. „Zostań recenzentem Kina Cisy”.
11.
Przetwarzanie
danych
osobowych
nie
będzie
wykorzystywane
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, nie będą także
przekazywane do państw trzecich.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:
imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego przez
Nałęczowski Ośrodek Kultury z siedzibą: ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów w celu
organizacji i promocji konkursu organizowanego przez Nałęczowski Ośrodek
Kultury, ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów pn. „Zostań recenzentem Kina Cisy”,
w tym zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie ich w materiałach
za pośrednictwem strony internetowej i profilu facebook administratowanych przez
Nałęczowski Ośrodek Kultury z siedzibą: ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów.

…..………………………………..
data, imię i nazwisko

