REGULAMIN KONKURSU
NA SPOT PROMUJĄCY WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
„DŹWIĘKI POMORZA I KUJAW”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na spot promujący województwo
kujawsko-pomorskie pod nazwą „Dźwięki Pomorza i Kujaw”.
2. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu, ul. Wojska Polskiego
139, 86-100 Świecie.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest pobudzenie zainteresowania regionem i środowiskiem kulturalnym województwa
kujawsko-pomorskiego, a także doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi
instrumentami promocji i marketingu.
§3
Przedmiot i czas trwania konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest krótki film promocyjny (materiał audio-wideo trwający minimalnie 30
sekund, maksymalnie 120 sekund) ujęty w formie multimedialnej: dźwięk i obraz - animacja, videoart o tematyce związanej z regionem kujawsko-pomorskim.
2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami konkursu jest Przemysław Drewkowski, nr tel.
880097072 e-mail: pdrewkowski@oksir.eu.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line oraz
dostarczenie pracy konkursowej do Organizatora. Prace konkursowe należy wysłać na adres
mailowy: pdrewkowski@oksir.eu do dnia 2 sierpnia 2021, godz. 12:00 w formatach (mp4, avi, mov)
- można skorzystać z Google Dysk lub Wetransfer.com (w tytule maila należy wpisać: Spot „Dźwięki
Pomorza i Kujaw”) lub dostarczyć do Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego
139 na płycie CD lub pendrive.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 sierpnia 2021 roku podczas 11. edycji Blues na Świecie
Festival.
§4
Zasady konkursu
1. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden spot.
2. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu, do pracy załączone winno być oświadczenie
jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział w konkursie na zasadach
określonych w regulaminie.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik/uczestnicy
posiada/posiadają pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do spotu oraz że praca
konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
4. Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wielokrotne,
nieograniczone terytorialnie i czasowo oraz nieodpłatne korzystanie w całości i w wybranych
fragmentach z pracy konkursowej przez Organizatora oraz organizacje z nim powiązane na
wszystkich polach eksploatacji (umowa licencji niewyłącznej) – w działaniach związanych z
promocją i dokumentacją konkursu, a w szczególności wydawanie i rozpowszechnianie w formie
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audio-wideo oraz w Internecie, a także utrwalanie i zwielokrotnianie na każdym istniejącym nośniku
zapisu (karcie pamięci, CD, DVD, itp.).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami
prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej
prezentacji.
§5
Ocena i nagrody
1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem będzie
wybór laureata konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Jury może przyznać tylko jedną nagrodę główną w wysokości 1000 zł. Może nie przyznać nagrody
głównej, jeśli poziom prac nie uzasadnia jej przyznania.
3. Jury może przyznać również wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych.

§7
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem jest Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji (adres: ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie, numer telefonu: 52 562 73 87)
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika. Do wzięcia udziału w
konkursie jest ona niezbędna. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych poprzez dobrowolne i świadome zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, m.in. w celu przyjmowania
zgłoszeń, wręczenia nagród podczas 11. edycji Blues na Świecie Festival, rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji, podania do publicznej informacji (wyczytanie ze sceny laureatów, strona
internetowa konkursu, media) imienia i nazwiska zwycięzców oraz wykonania niezbędnych
obowiązków prawnych Organizatora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE
L Nr 119.
7. Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-

żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie www.bluesnawswiecie.com,
www.oksir.eu oraz w Punkcie Informacji OKSiR
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
uczestnictwa w konkursie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Regulamin opublikowano w czerwcu 2021 roku.
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