Regulamin konkursu plastycznego
„Ilustracja do wybranej piosenki Bogusława Klimczuka”
z okazji „Święta Polskiej Muzyki i Plastyki”
Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu z nagrodami jest Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka.
2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook
działającego pod adresem https://www.facebook.com/ (dalej Serwis Facebook).
3. Konkurs rozpoczyna się 15 maja 2020 r. z chwilą ogłoszenia na koncie grupy „Kulturalna
grupa KDK” prowadzonym w Serwisie Facebook i trwa do 27 maja 2020 r. do godz. 19.00.
4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Do konkursu można przystąpić w każdym
momencie jego trwania.
5. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która ukończyła 13 lat (zgodnie z regulaminem
Serwisu Facebook). Autorami prac mogą być osoby młodsze poniżej lat 13 - w takim
wypadku zgłoszeń dokonują: rodzic bądź opiekun.
6. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec miasta i gminy Kozienice. Jeżeli dany
uczestnik nie należy do grupy „Kulturalna grupa KDK”, podczas swojego zgłoszenia powinien
podać link do swojego konta na FB.
7. Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej, która przedstawi ilustrację
do wybranej piosenki Bogusława Klimczuka – patrona Kozienickiego Domu Kultury,
a następnie zrobieniu zdjęcia tej pracy i przesłania na adres: sekretariat@dkkozienice.pl,
najpóźniej do 25 maja 2020 r., do godz. 21.00.
8. Inspiracją do prac mogą być takie utwory jak: „Księżyc i róże”, „To nie sen”, „Rudy Rydz”,
„Jabłuszko pełne snu”, „Andriusza”, „Jest Warszawa”, „Czarny Alibaba” czy „Cóż wiemy
o miłości”, ale także wiele innych, do których muzykę skomponował patron Kozienickiego
Domu Kultury - Bogusław Klimczuk.
9. Wymiary zdjęcia: dłuższy bok powinien mieć szerokość minimum 1500 pixeli.
10. Jury wybrane spośród pracowników Kozienickiego Domu Kultury wybierze maksymalnie
6 zdjęć, które nagrodzi.
11. Nagrodą w konkursie są gadżety KDK – płyty Bogusława Klimczuka. Każdy zwycięzca (6 osób)
otrzyma po jednym gadżecie.
12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 27 maja 2020 r. na stronie internetowej
www.dkkozienice.pl
13. Nagrodzone prace zostaną opublikowane 27 maja 2020 r. po godz. 19.00 w „Kulturalnej
grupie KDK”.
14. Zwycięzcy o sposobie odebrania nagrody zostaną poinformowani w indywidualnej
wiadomości wysłanej za pośrednictwem Serwisu Facebook.
15. 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. (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 konkursie 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.
16. Uczestnik zgłaszając zdjęcie na konkurs przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora
autorskie prawa majątkowe do Utworu na wszelkich znanych w chwili ogłoszenia
niniejszego Konkursu polach eksploatacji, w szczególności w zakresie zwielokrotniania
i utrwalania dowolną techniką, w zakresie wprowadzania do obrotu. Przeniesienie
autorskich praw majątkowych jest nieograniczone w czasie oraz nieograniczone
terytorialnie. Organizator będzie wykorzystywał Utwory w celach promocyjnych.
17. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

