
REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK
(z dnia 31.07.2020)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu TWÓRCZE LATO 2020 (zwanym dalej “Konkursem”) jest Centrum Artystyczne Sztukarnia z siedzibą w 
Warszawie 02-562 przy ul. Odolańskiej 60 (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3.3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom 
udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym 
zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/SztukarniaCentrumArtystyczne (zwanej dalej “Fanpage”).
8. Nad8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem 
reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs kierowany jest do uczestników letnich kursów organizowanych przez Centrum Artystyczne Sztukarnia w terminach od 
29.06.2020 do 28.08.2020.
2. Do Konkursu można zgłaszać prace z dwóch kategorii:
- p- prace powstałe podczas Kursów dla nastolatków trwających przez całe wakacje w roku 2020 ( 29.06.2020 do 28.08.2020 ),
- prace powstałe podczas zajęć Sztuka w ogrodzie trwających przez całe wakacje w roku 2020 ( 29.06.2020 do 28.08.2020 ).
3. Uczestnikiem Konkursu nie może być Organizator, pracownicy Organizatora oraz osoby z nimi spokrewnione.

§ 3. PRACE KONKURSOWE
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. praca powinna być wykonana podczas trwania letnich kursów organizowanych przez Centrum Artystyczne Sztukarnia w 
terminach od 29.06.2020 do 28.08.2020.
bb. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach, itp.
c. forma: fotografia dowolnej pracy
d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
2. Fotografię pracy konkursowej należy umieścić w formie komentarza pod postem konkursowym na Fanpage’u Organizatora 
wraz z podaniem imienia i nazwiska autora pracy. 
3. Zgłoszenia pracy konkursowej może dokonać opiekun prawny Uczestnika.
44. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie podpisanego przez opiekuna prawnego Oświadczenia, które stanowi 
Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 laureatów.
5. Lau5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, 
wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie  
www.facebook.com/SztukarniaCentrumArtystyczne
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników 
Konkursu na Fanpagèu -  www.facebook.com/SztukarniaCentrumArtystyczne wiadomości prywatnej z następującymi danymi: 
imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mailowy.
8. B8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie 
nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
 9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez 
Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez 
Uczestnika.
11. Przyznane nag11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje 
prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA

 

złożone w dniu ………………………… w ………………………………………………………….

przez:…………………………………………………………………………………………………..

JJako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka …………………………........

niniejszym wyrażam zgodę na:

1. Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie, 
prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby Konkursu Twórcze Lato 2020 organizowanego przez 
Centrum Artystyczne Sztukarnia (zwane dalej Organizatorem) zwanego dalej Konkursem, oraz
w celach informacyjnych i promujących Konkurs, wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, 
utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).
2. Niniejsza 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb Konkursu 
wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 
kadrowania i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 
komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promujących 
Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
3. Niniejsza 3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na stronach 
internetowych  Centrum Artystycznego Sztukarnia.
4. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla 
dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego.
4. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuję.

  

 

........................................…………………………..                                   

(data i podpis przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny Uczestnika) 


