Regulamin Konkursu „Głos Jooca 2019”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu „Głos Jooca” jest Stowarzyszenie Rekreacyjno-Ekologiczne Joniec – Wkra zwane
dalej „Organizator”.
1.
2.
3.
4.
5.

Fundatorami nagród w Konkursie jest Stowarzyszenie Rekreacyjno-Ekologiczne Joniec – Wkra.
Konkurs ogłoszony jest podczas trwania festynu Dzieo Działkowca w dniu 20.07.2019 r.
Regulamin ustala zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu.
Organizator zapewnia techniczne przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu.
Regulamin jest dostępny na stronie www.joniecwkra.pl
§2
CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest promocja Stowarzyszenia Rekreacyjno-Ekologicznego Joniec – Wkra oraz promocja
gminy Joniec.
§3
CZAS TRWANIA KONKURSU
1.

Konkurs trwa w dniu 20.07.2019 r. podczas festynu Dzieo Działkowca, w godzinach 18-22.
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.

Do Konkursu mogą przystąpid osoby, które zapoznały się z treścią Regulaminu Konkursu i
zaakceptowały go bez zmian.

2.

W Konkursie nie mogą brad udziału członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

3.

Każdy Uczestnik może wziąd udział w Konkursie tylko raz.

4.

Uczestnik Konkursu, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. m.in. osoba, która
nie ukooczyła 18 roku życia, może brad udział w Konkursie pod warunkiem posiadania skutecznej
prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakooczeniem 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych). Zgoda taka wymagana jest jako załącznik do pracy konkursowej (załącznik
Oświadczenie).
§5

ZASADY KONKURSU
1.

Konkurs polega na wykonaniu piosenki techniką kareoke, zwanej dalej Pracą Konkursową.

§6
JURY KONKURSOWE
1.
2.

Prace Konkursowe ocenia Jury w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Jury
Konkursowe”).
Jury Konkursowe podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie w
szczególności decyduje o przyznaniu nagród.

§7
ZWYCIĘZCY KONKURSU I OSOBY WYRÓŻNIONE
1.

2.
3.

Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, którego Praca Konkursowa w ocenie Jury Konkursowego jest
najciekawszym wykonaniem utworu kareoke oraz najlepiej oddaje charakter Konkursu (dalej również:
„Zwycięzca Konkursu”).
W Konkursie wybrany zostaje jeden laureat nagrody głównej oraz pięciu laureatów dodatkowych
wyróżnieo.
Jury Konkursowe dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji, a w szczególności może przyjąd
całkowicie dowolne kryteria wyboru nagrodzonych Prac Konkursowych oparte na subiektywnych
odczuciach.
§8
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody w postaci:
Jedna nagroda główna – głośnik z funkcją mikrofonu
Pięd nagród za wyróżnienie – słuchawki douszne
Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, a prawo do Nagrody przysługujące Zwycięzcy Konkursu
nie jest zbywalne.

§9
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1.

Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu o przyznaniu nagrody podczas trwania festynu Dzieo
Działkowca.

2.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji o
Zwycięzcach Konkursu na stronie internetowej Organizatora, na co Zwycięzca Konkursu wyraża
niniejszym zgodę.

3.

Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu osobiście podczas trwania festynu Dzieo
Działkowca.
§ 10
REKLAMACJE

1.

1.
2.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy powinni zgłaszad na
adres joniec.wkra@gmail.com w terminie 14 dni od zakooczenia Konkursu. Reklamacje rozpatrywane
będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
§ 11
POSTANOWIENIA KOOCOWE
Treśd Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.joniecwkra.pl.

Uczestnik Konkursu wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakooczeniem Konkursu zgodnie z ustawą 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
Zgodnie z art. 13 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, dalej RODO) informuje się, iż Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie
Rekreacyjno-Ekologiczne Joniec – Wkra. Informuje się, iż podane dane osobowe przetwarzane są w związku
z uczestnictwem w Konkursie. Podstawa przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane
dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1c) RODO). Informuje się, iż dane osobowe mogą byd przekazywane
odbiorcom danych na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą byd powierzane do
przetwarzania na mocy art. 28 RDODO. Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do paostwa
trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie
przekazanie może odbyd się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO. Informuje
się, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Informuje
się o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Informuje się o prawie do wycofania
udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem
możliwości wzięcia udziału w konkursie. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie (z późniejszymi
zmianami tj. do Urzędu Ochrony Danych). Informuje się, że podanie danych osobowych jest wymogiem
uczestnictwa w konkursie, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w
konkursie. Informuje się iż podane dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

