
REGULAMIN KONKURSU „Moje ferie kreatywnie i aktywnie”-  

nakręć filmik pokaż jak kreatywnie i aktywnie spędzasz czas wolny w czasie ferii 

 

 

I. Organizator 

Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 74, tel.32 6121497, 

 e-mail: promocja@tck.trzebinia.pl 

 

II. Cel konkursu  

-  promowanie aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych '2021,  

-  zachęcenie dzieci i młodzieży do poszukiwania kreatywnych form spędzania czasu wolnego,  

-  wykorzystanie wyobraźni i kreatywności przy nagrywaniu filmiku. 

 

III. Uczestnicy 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 18 niezależnie od miejsca zamieszkania. 

Konkurs ma charakter rodzinny, dopuszcza się pomoc rodziców. 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Do 15 stycznia 2021 należy przesłać na adres promocja@tck.trzebinia.pl  jeden filmik nagrany w 

czasie trwania niniejszego konkursu przedstawiający kreatywne i aktywne spędzanie czasu wolnego 

w czasie Ferii '2021. Filmik przesyłamy w formacie mp 4 lub innym ogólnie obsługiwanym w 

systemie windows (duże pliki można wysłać platformą zewnętrzną typu wetransfer.com, google 

drive itp.), max czas – 3 minuty. 

2. Uczestnik konkursu nagrywa jeden filmik za pomocą ogólnodostępnego  sprzętu tj.: kamera, 

cyfrowy aparat fotograficzny, telefon.   

3. Filmik przesłany na konkurs nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 

trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 

zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury 

osobistej.  

4.Przesłany na konkurs materiał nie może zawierać treści reklamowych, musi mieć pozytywne 

przesłanie i nie może wywoływać negatywnych skojarzeń. 

5. Wysłania materiału dokonuje rodzic lub opiekun prawny uczestnika. 

6. W treści maila należy wkleić oświadczenie o treści:  

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) w celu 

realizacji konkursu internetowego  „Moje ferie kreatywnie i aktywnie” oraz publikację materiału 

filmowego na stronach Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini. 

 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, przesłanie filmiku i 

wzięcie udziału w konkursie jest również równoznaczne z wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna 

prawnego na publikację i przetwarzanie danych osobowych uczestnika. 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuje się, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia. 

2) Centrum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych – Pani Joanna Grabowska z którą można skontaktować się poprzez e-mail 

grabowskaodo@gmail.com  każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych 

uczestników. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji w/w konkursu. 

4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji w/w konkursu. 

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych) 
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7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r 

8) Pozyskiwane dane nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych 

przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych , zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych, umów powierzenia 

danych do przetwarzania. 
9)Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 

10)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz dziecka wynikających z konieczności realizacji konkursu jest obowiązkowe, 

natomiast pozostałych danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych niezbędnych do 

realizacji konkursu jest brak możliwości w nim uczestnictwa. 

 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie i terminach oraz do 

odwołania konkursu bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia 

filmiku do konkursu informując o tym uczestnika. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w 

regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 

9. Do dnia  19 stycznia 2021 wszystkie filmiki będą zaprezentowane na facebooku Trzebińskiego 

Centrum Kultury w komentarzach, pod głównym postem konkursowym. 

10. Głosowanie poprzez lajkowanie trwać będzie do dnia 25 stycznia, do godz. 8.00 

11. Organizator nie odpowiada za kwestie techniczne związane z działaniem internetu oraz 

Facebooka, mogące mieć wpływ na przebieg konkursu. 

 

V. Zasady przyznawania nagród 

1. Organizator przewiduje 10 nagród rzeczowych, w tym 7 nagród przyznanych filmikom, które 

otrzymają największą liczbę lajków oraz 3 nagrody przyznane przez komisję konkursową powołaną 

przez Organizatora. Dopuszcza się sytuację, w której jeden filmik otrzyma dwie nagrody (1 z  

lajkowania oraz 2 poprzez decyzję komisji).   

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez stronę internetową i media społecznościowe 

organizatora do 26 stycznia 2021r.   

3. O sposobie przekazania nagród organizator poinformuje laureatów drogą mailową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


