
Regulamin zabawy feryjnej „Sekrety Centrum Kulturalno-Artystycznego” 
 

§ 1  
Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, z siedzibą w Centrum Kulturalno-
Artystycznym w Kozienicach (dalej: CKA) przy ul. Warszawskiej 29, zwanym dalej Organizatorem. 

2. Organizator kompleksowo przygotuje i przeprowadzi zabawę feryjną „Sekrety Centrum Kulturalno-
Artystycznego”, zwaną dalej Zabawą.  

3. Zabawa adresowana jest wyłącznie do mieszkańców miasta oraz Gminy Kozienice. 
4. Uczestnikami Zabawy mogą być osoby, które spełnią wszystkie warunki niniejszego Regulaminu (dalej: 

Uczestnik), bez ograniczenia wiekowego. Jeśli Uczestnikiem będzie osoba niepełnoletnia, to zgłoszenia 
mogą dokonać rodzice bądź opiekunowie. 

5. Zabawa trwa w okresie ferii zimowych: w dniach 04-08.01.2021 r. i w dniach 11-15.01.2021 r. 
6. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Zabawy nastąpi 19.01.2021 r. na stronie internetowej 

Organizatora www.dkkozienice.pl.   
 

§ 2  
Warunki i zasady uczestnictwa w Zabawie 

1. Przystąpienie do Zabawy jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu  w całości. 
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza,  
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Zabawie. 

2. Uczestnictwa w Zabawie, jak również praw i obowiązków z nią związanych, w tym także prawa  
do wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby lub podmioty. 

3. Na stronie Organizatora www.dkkozienice.pl zostaną opublikowane pojedyncze kartki z kalendarza. 
Każdego dnia kartka zostanie wypełniona innym zdjęciem danej sali w CKA, a pod nią znajdzie się krótki 
opis sali – do czego jest wykorzystywana, jakie zajęcia i wydarzenia w niej miały miejsce, ciekawostki  
z nią związane. Pod tekstem pojawi się także pytanie dotyczące danej sali oraz udostępnione zostaną 
linki do galerii zdjęć znajdującej się na stronie Organizatora. 

4. Zabawa polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie zawarte pod tekstem danej sali. 
5. Odpowiedzi można udzielać w danym dniu tylko do północy na adres e-mail: 

sekretariat@dkkozienice.pl, w tytule wiadomości należy wpisać „Sekrety CKA #1” (jeśli dotyczy  
1 pytania), „Sekrety CKA #2” (jeśli dotyczy 2 pytania), „Sekrety CKA #3” (jeśli dotyczy 3 pytania) itd.,  
a w treści: odpowiedź na pytanie, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (miejscowość). 

6. Odpowiedzi przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 
7. Zabawa zostanie podsumowana po odkryciu ostatniej dostępnej kartki z kalendarza, a lista laureatów 

zostanie umieszczona na stronie www.dkkozienice.pl  w dniu 19.01.2021 r. 
 
 § 3   

Zasady przyznawania nagród 
1. Za każdą prawidłową odpowiedź w Zabawie przyznawany jest 1 punkt.  
2. Jury powołane przez Organizatora wybierze max. 10 laureatów Zabawy. 
3. Laureatami zostaną Uczestnicy, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi na 10 zadanych pytań.  

W przypadku braku poprawnych odpowiedzi w tej liczbie jury wybierze max. 10 osób z największą 
ilością przyznanych punktów (w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku 
uczestników decyduje godzina nadesłania każdej z wiadomości). 

4. Na każde z pytań Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź (wiadomość). W przypadku wysłania 
większej ilości wiadomości, brana będzie pod uwagę wysłana pierwsza z nich.  

 
§ 4  

Nagrody 
1. Nagrodami w Zabawie są zestawy gadżetów Kozienickiego Domu Kultury. 
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§ 5  
 Dane osobowe Uczestników 

1. Udział w Zabawie jest dobrowolny, jednak podanie danych (imię i nazwisko oraz adres e-mail  
i/lub numer telefonu, nazwa miejsca zamieszkania) jest niezbędne do udziału w niej.  

2. Udział w Zabawie jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem Zabawy i akceptacją jego treści, 
a także wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie przez Organizatora ich danych 
osobowych niezbędnych do realizacji Zabawy 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). 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 Zabawie 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 

 
§ 6  

Postanowienia końcowe 
1. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności 

podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów  
w związku z uczestnictwem w Zabawie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Zabawy 
oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań 
przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem głos decydujący ma Organizator Zabawy. 
 
 


