REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZA KOLĘDA I PIOSENKA ŚWIĄTECZNA”
I. Organizator:
Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 74, tel.32 6121497,
e-mail : promocja@tck.trzebinia.pl
II. Cele konkursu:
- aktywne spędzanie czasu wolnego,
- kultywowanie muzycznych tradycji bożonarodzeniowych,
- doskonalenie umiejętności wokalno-muzycznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i
młodzieży,
- konfrontacja umiejętności dzieci i młodzieży o zainteresowaniach wokalno–muzycznych.
III. Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 16, niezależnie od miejsca zamieszkania.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Do 31 grudnia 2020 roku należy przesłać na adres promocja@tck.trzebinia.pl filmik z nagraną
dowolną jedną kolędą lub piosenką o tematyce świątecznej w języku polskim 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 – 5 minut.
2. Wysłania materiału dokonuje rodzic lub opiekun prawny uczestnika.
3. W treści maila należy wkleić oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) oraz
wizerunku w celu realizacji konkursu internetowego ”NAJPIĘKNIEJSZA KOLĘDA I PIOSENKA
ŚWIĄTECZNA” oraz publikację materiału filmowego na stronach Trzebińskiego Centrum Kultury
w Trzebini”.
4. 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 oraz wizerunku 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)
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.

5. Konkursowa kolęda bądź piosenka świąteczna może być nagrana z podkładem muzycznym,

acapella lub z akompaniamentem instrumentu.
6. Przesłany na konkurs materiał nie może zawierać treści reklamowych, treści naruszających
zasady powszechnie uznawane przez społeczność internetową, treści sprzecznych z prawem lub
nakłaniających do złamania go.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie i terminach oraz
prawo do odwołania konkursu bez podawania przyczyny. W kwestiach spornych decydujący głos
ma Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia wykonania do konkursu.
8. W dniu 4 stycznia 2021 wszystkie wykonania będą zaprezentowane na facebooku Trzebińskiego
Centrum Kultury w komentarzach, pod głównym postem konkursowym.
9. Głosowanie poprzez lajkowanie trwać będzie do 11 stycznia 2021 do godz. 8.00
10. 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 7 nagród rzeczowych.
2. O wyłonienie zwycięzców decyduje liczba lajków przy filmiku.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez stronę internetową i media społecznościowe
Organizatora do dnia 12 stycznia 2021 roku.
4. O sposobie przekazania nagród Organizator poinformuje laureatów drogą mailową.

