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Regulamin Plebiscytu  

„Wybieramy najpopularniejsze piosenki Bogusława Klimczuka”  

z okazji 100. rocznicy urodzin Bogusława Klimczuka 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Organizatorami Plebiscytu z nagrodami „Wybieramy najpopularniejsze piosenki 

Bogusława Klimczuka” (zwanego dalej „Plebiscytem”) są: Gmina Kozienice i Kozienicki 

Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (dalej: „Organizator”). 

2. Plebiscyt stanowi część obchodów z okazji 100. rocznicy urodzin Bogusława 

Klimczuka, przypadającej na dzień 19 października 2021 roku. 

3. Głównym celem Plebiscytu jest promocja twórczości Bogusława Klimczuka wśród 

mieszkańców Gminy Kozienice.  

4. Plebiscyt prowadzony jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook  

działającego pod adresem https://www.facebook.com/ (dalej Serwis Facebook). 

5. Plebiscyt rozpoczyna się w dniu 21 września 2021 r., z chwilą ogłoszenia na koncie 

grupy „Kulturalna grupa KDK” (www.facebook.com/groups/grupakdk) prowadzonym 

w serwisie Facebook oraz na stronie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława 

Klimczuka (www.dkkozienice.pl) i trwa do  dnia jego zakończenia, czyli do 19 

października 2021 r. 

 

II. Uczestnicy 

§ 2. 

1. W Plebiscycie mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Gminy Kozienice, którzy 

ukończyli 13  lat. 

2. Uczestnictwo w Plebiscycie jest dobrowolne. 

3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub 

opiekunów prawnych dziecka na jego udział w Plebiscycie. Wzór zgody znajduje się 

w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

§ 3. 

1. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Plebiscycie jest wysłanie jednego 

zgłoszenia w formie jednej wiadomości elektronicznej. 

2. Uczestnik Plebiscytu powinien wysłać wiadomość e-mail na adres 
piosenki.klimczuka@dkkozienice.pl, w temacie wiadomości wpisując hasło 
„Plebiscyt”, a w treści propozycje na najpopularniejsze piosenki Bogusława 
Klimczuka. Każdy uczestnik Plebiscytu powinien zgłosić listę trzech utworów, 
z zachowaniem kolejności, wg wzoru: 1. „tytuł piosenki”, 2. „tytuł piosenki”, 3. „tytuł 
piosenki”. Każde zgłoszenie przesłane na adres: piosenki.klimczuka@dkkozienice.pl 
zostanie potwierdzone zwrotnym mailem. 
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3. W treści zgłoszenia należy zamieścić oświadczenie o treści: Zapoznałam/em się 
z Regulaminem Plebiscytu zamieszczonym na stronie internetowej 
www.dkkozienice.pl i akceptuję jego treść. Należy też podać swoje imię i nazwisko, 
numer telefonu oraz miejsce zamieszkania (miejscowość).  

4. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 października 2021, do godz. 21.00 (decyduje data 

wpływu zgłoszenia). 

 

IV. Rozstrzygnięcie Konkursu 

§ 4.  

Jury Konkursu 

1. Podsumowania Plebiscytu dokona Jury Plebiscytu (zwane dalej „Jury”) powołane 

spośród pracowników Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

2. Do zadań Jury należy w szczególności podliczenie głosów i ustalenie kolejności 

wybieranych piosenek oraz wybór nagrodzonych w Plebiscycie osób. 

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

4. Informacja o wynikach (protokół) zostanie opublikowana na stronie Kozienickiego 

Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka www.dkkozienice.pl do 19 października 2021 

r. 

 

§ 5.  

Wybór Laureatów 

1. Jury wskaże maksymalnie 5 zgłoszeń, które zostaną nagrodzone. 

2. Laureatami Plebiscytu będą autorzy 5 najszybszych zgłoszeń, którym udało się 

wytypować jako pierwszym kolejność zgodną z wynikami plabiscytu. W razie braku 

takich zgłoszeń, nagrodzone zostaną osoby, które najszybciej wytypowały dwie 

pierwsze piosenki, a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia – jedną zwycięską 

piosenkę. 

3. Laureaci o sposobie odebrania nagrody zostaną poinformowani w indywidualnej  

wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości obchodów 100. rocznicy urodzin  

Bogusława Klimczuka 21 października 2021 r. w Centrum Kulturalno-Artystycznym  

w Kozienicach, ul. Warszawska 29. 

 

§ 6.  

Nagrody 

1. Nagrodzonych zostanie maksymalnie 5 laureatów Plebiscytu. 

2. Nagrodami w konkursie są zestawy spersonalizowanych gadżetów Kozienickiego 

Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka związanych z 100. rocznicą urodzin 

Bogusława Klimczuka. 

3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. 

 

V. Postanowienia końcowe 
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§ 7. 

1. Udział w Plebiscycie jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem Plebiscytu 

i akceptacją jego treści, a także wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące                   

na  przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych niezbędnych                  

do  realizacji Plebiscytu 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 (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 10  maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Kozienicki Dom 

Kultury im. B.   Klimczuka, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice, jako 

administrator danych osobowych zapewnia danym osobowym pełną ochronę przez 

zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających 

z przepisów prawa. Podanie  danych jest dobrowolne, jednakże udział w Plebiscycie 

bez ich podania nie jest możliwy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym 

podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania. Każdemu kto uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W sprawach związanych 

z przetwarzanymi danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych: 

- listownie – na adres administratora danych osobowych; 

- e-mail: iod@dkkozienice.pl. 

Jednocześnie uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (zgodnie 

z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 

z 2021, poz. 1062)) przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (w skrócie 

KDK) lub przez inne osoby na zlecenie KDK, w tym na: 

- obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek,  
- na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami 

i metodami,  
- rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób 

utrwalonymi w ramach realizacji akcji,  
- materiałach służących popularyzacji akcji poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: 
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej KDK, serwisie 

społecznościowym Facebook, Instagram czy też w serwisie YouTube; 
b) telewizji; 
c) prasie; 
d) broszurach, ulotkach, gazetkach itp. 
Uczestnicy oświadczają, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie 

narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

2. Dane osobowe będą upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku (np. 

na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka 

www.dkkozienice.pl, w mediach społecznościowych Kozienickiego Domu Kultury).  
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§ 8. 

1. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość odwołania 

Plebiscytu  

w czasie jego trwania. 

2. W przypadku odwołania Plebiscytu nadesłane głosy nie będą wykorzystywane przez 

Organizatora. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje 

podejmuje Organizator.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu. 

 


