Regulamin
konkursu filmowo-fotograficznego
„Jak spędzamy czas w domu w ramach akcji #zostańwdomu?
1. Organizatorem konkursu z nagrodami jest Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka.
2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Facebook.
3. Konkurs rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia na grupie „Kulturalna Grupa KDK” i trwa
do czasu rozstrzygnięcia.
4. Data trwania konkursu jest ustalana niezależnie dla każdego konkursu i jest podana przy opisie
konkursu. Przy czym dzień zakończenia konkursu jest dniem podania zwycięzcy konkursu.
5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Do konkursu można przystąpić w każdym
momencie jego trwania.
6. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która ukończyła 13 lat (zgodnie z regulaminem portalu
Facebook).
7. Udział w konkursie polega na zrobieniu zdjęcia lub nagraniu filmu jak spędzamy czas w domu
podczas akcji #zostańwdomu - w związku ze stanem epidemii, w ramach zapobiegania
rozprzestrzenianiu się korona wirusa, akcja ta prowadzona jest w całej Polsce.
8. Wymiary zdjęcia: dłuższy bok powinien mieć szerokość minimum 1500 pixeli.
9. Film może trwać maksymalnie 90 sekund. Mile widziany format .mp4.
10. Zdjęcia i filmy należy nadsyłać na adres kino@dkkozienice.pl. Zdjęcia należy umieszczać
w załącznikach do maili, filmy wideo można wysyłać przy pomocy strony wetransfer.com.
11. W każdym tygodniu jury wybierze maksymalnie 1 zdjęcie i 1 film, które nagrodzi.
12. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, której zdjęcie lub film zostanie uznany za najbardziej
kreatywny.
13. Nagrodą w konkursie są gadżety Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.
14. Ogłoszenie wyników następuje po rozstrzygnięciu konkursu.
15. Zwycięzca o sposobie odebrania nagrody zostanie poinformowany w indywidualnej
wiadomości.
16. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem konkursu i akceptacją
jego treści, a także wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez
organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu 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. (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781).
17. Uczestnik zgłaszając zdjęcie lub filmik na konkurs wyraża zgodę na nieodpłatne
ich wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
18. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

