Regulamin Konkursu
SYMBOLE NARODOWE W FORMIE PRZESTRZENNEJ

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin dalej „Regulamin” określa zasady, zakres i warunki
przeprowadzenia i uczestniczenia w Konkursie organizowanym przez Organizatora.
2. Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi, z siedzibą przy
ul. Warszawska 31, 09-460 Mała Wieś, dalej Organizator.
3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Mała Wieś, a udział w nim jest
całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
4. Konkurs jest organizowany w dniach od 16.07.2018 do 31.08.2018 Po terminie
zakończenia czasu trwania Konkursu, Zgłoszenia nie będą przyjmowane.
5. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnej Pracy Konkursowej. Uczestnik
nie może przenosić praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie na
osoby trzecie.
6. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z
postanowieniami Regulaminu i zaakceptować jego treść. Skorzystanie z usługi oznacza
zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Udział w Konkursie może wziąć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. W przypadku
osób małoletnich, które nie ukończyły 18 roku udział w Konkursie jest możliwy tylko i
wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie
oraz do wykluczenia Uczestnika lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie
spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.
3. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu oraz jeżeli jest to
konieczne ze względu na wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
Uczestnik dokonuje wskazanych czynności poprzez wypełnienie i podpisanie karty
zgłoszeniowej do Konkursu.
4. Organizator przyjmuje karty zgłoszeniowe w swojej siedzibie.
5. Każdy Uczestnik może wraz ze Zgłoszeniem Konkursowym złożyć tylko jedną pracę
Konkursową. W przypadku większej liczby prac Konkursowych niż przewiduje
regulamin, organizator zastrzega sobie prawo do uwzględnienia tylko tych prac, które
zostały złożone w pierwszej kolejności. Organizator nie zwraca prac Konkursowych
Uczestnikom.
6. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia
laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję Konkursową (dalej „Komisja”). W
skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
Przebieg Konkursu i zasady przyznawania nagród
1. Zadaniem Konkursowym jest wykonanie Polskiego Symbolu Narodowego w formie
przestrzennej. Praca Konkursowa powinna być kreatywna i realizować zadanie
Konkursowe.
2. Praca musi zostać wykonana w formie przestrzennej. Prace wykonane na kartce
papieru- tj.narysowane nie będą uwzględniane w konkursie

3. Warunkiem niezbędnym do udziału w projekcie jest poszanowanie godności Symboli
Narodowych. Niedopuszczalne jest wykonanie pracy w sposób obraźliwy,
nieestetyczny i niezgodny z obowiązującymi zasadami.
4. Uczestnik przekazuje pracę Konkursową wraz ze Zgłoszeniem Konkursowym
Organizatorowi bezpośrednio w jego głównej siedzibie.
5. Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia Konkursowego. W przypadku
otrzymania przez Organizatora większej liczby zgłoszeń Konkursowych, będzie on
rozpatrywał jednie to, które zostało dostarczone jako pierwsze.
6. Spośród wszystkich zgłoszeń Konkursowych Komisja wybierze 3 zgłoszenia, które
będą uprawniały do odbioru nagród głównych. Każdy pozostały Uczestnik konkursu
otrzyma dyplom i nagrodę (podziękowanie) za udział w konkursie.
7. Kryteria wyboru zwycięskich zgłoszeń będą następujące: spełnienie wymagań zadania
Konkursowego, kreatywność i jakość wykonania.
8. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona w terminie do 05.09.2018 roku na stronie
www.multiosada.pl, www.malawies.pl, tablicy ogłoszeń Gminnego Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi oraz Facebooku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w
Małej Wsi. Komisja sporządzi protokół ze swoich obrad.
9. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej również telefonicznie.
Wydawanie nagród w Konkursie
1. Nagrody zostaną wręczone przez Organizatora w dniu 09.09.2018 ok godz.15.00-17.00
podczas XX Dni Gminy Mała Wieś. W przypadku nie stawienia się po odbiór nagrody,
Organizator ustali indywidualną drogę wydania nagrody.
2. Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu o możliwości i sposobie odbioru
nagrody drogą telefoniczną. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników,
którzy nie zostali Zwycięzcami Konkursu o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.
Organizator nie przewiduje informowania Uczestników o otrzymaniu Zgłoszenia, które
nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu. Takie Zgłoszenia
Konkursowe, będą uznawane za nieważne i nie będą brane pod uwagę przez Komisję
Konkursową.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności
Organizatora.
3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek
zwycięscy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane lokalnej
prasie oraz Urzędowi Gminy Mała Wieś w celu promocji działalności Gminy Mała
Wieś.
4. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu
prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
5. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica
lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe
Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac
Konkursowych oraz promocją Organizatora na jego stronie internetowej
www.multiosada.pl , lokalnej prasie oraz na Facebooku pod adresem:
1. https://web.facebook.com/profile.php?id=100008736855122,
2. https://web.facebook.com/Gminne-Centrum-Kultury-MultiOsada767495836666656/notifications/

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania,
przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu
skorzystania ze swoich praw Uczestnik Konkursu powinien zgłosić się do Gminnego
Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.
Prawa autorskie i licencja
1. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne
prawa autorskie do Pracy Konkursowej. W przypadku naruszenia przez Uczestnika
praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i wystąpienia osób
trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi wszelkie koszty
powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Uczestnik.
2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody, na
rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w Zadaniu Konkursowym, na
wszystkich znanych polach eksploatacji.
3. Zgłoszenie Konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi
normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za
obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać
praw osób trzecich.
Reklamacje i odpowiedzialność
1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorującego (GIODO).
2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Konkursu o odrzuceniu jego
Zgłoszenia Konkursowego.
3. Jeżeli Uczestnik Konkursu ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu może
wnieść uwagi w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres multiosada.pl lub
pisemnie do Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, ul. Warszawska 31,
09-460 Mała Wieś.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.multiosada.pl,
www.malawies.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe,
przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W
sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować
będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka
zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu.
4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

