Regulamin konkursu kreatywnego
„Usłysz Babie lato”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w publicznie dostępnym
konkursie kreatywnym pod nazwą „Usłysz Babie lato” („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Doliny Popradu z siedzibą w Muszynie (33-370)
Łopata Polska 26.
3. Koordynatorem konkursu jest Zuzanna Długosz nr tel. 500 125 999.
4. Celem konkursu jest rodzinne odkrywanie muzyki z kręgu krainy łagodności.
§2
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu („Uczestnik”) mogą być dzieci oraz rodziny, które spełnią i zaakceptują warunki
regulaminu i zgłoszą pracę na konkurs.
2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie podpisanego załącznika nr 1 do tego regulaminu.
3. Uczestnictwo w Konkursie polega na stworzeniu instrumentu perkusyjnego w klimacie Krainy
Łagodności.
4. Prace zgłaszane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów.
5. Na Konkurs można zgłaszać prace rodzinnie oraz wykonane indywidualne. Każdy z Uczestników może
przekazać po jednej pracy:
a. w rodzinie
b. indywidualnie
6. Prace konkursowe powinny być wykonane tak, aby bez uszczerbku dekoracji można było na nich grać.
7. Prace nie mogą przekraczać wymiaru 30cmx30cm30cm
8. Technika wykonania prac - dowolna.
9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§3
Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych
1. Prace konkursowe nie będą opatrywane jakimikolwiek informacjami umożliwiającymi identyfikację
Uczestnika Konkursu przed rozstrzygnięciem wyników Konkursu.
10. Termin dostarczenia prac wyznacza się na dzień 21.08.2020 do godziny 16.00 we wskazanym miejscu
na miasteczku 7. Festiwalu Babie Lato. /Łopata Polska 24, 33-370 Muszyna/
2. Prace nadesłane w innym terminie nie będą oceniane.
3. Dopuszcza się możliwość dostarczenia prac przez osoby trzecie. Odbiór prac zgłoszonych do konkursu
oraz rozdanie nagród odbędzie się 21.08.2020
4. Organizator zwraca wyróżnione w Konkursie ich autorom.
§4
Ocena prac konkursowych, zasady przyznawania nagród Uczestnikom i ekspozycja prac

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa
zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Konkursu w składzie minimum 3 osobowym.
2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
a) funkcjonalność,
b) nawiązanie do klimatu Krainy Łagodności,
c) Motywy Babiego Lata (nie tylko festiwalowe).
3. Wernisaż prac zgłoszonych do konkursu odbędzie się na terenie miasteczka festiwalowego w dniu
21.08.2020r. oraz w festiwalowej strefie online.
4. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
a) dla każdego uczestnika – nagroda niespodzianka,
b) po co najwyżej trzy wyróżnienia w każdej z kategorii:
• rodzina
• indywidualnie
 dzieci do 7 roku życia
 dzieci 8-12 lat
 dzieci powyżej 13 lat
5. Organizator dopuszcza nie przyznanie wszystkich wyróżnień w każdej kategorii.
6. Nagrody wyróżnionym laureatom Konkursu zostaną przekazane przez Organizatora na wernisażu, o
którym mowa w ust. 3 powyżej.
7. Organizator nie wysyła prac.
8. Jest możliwy odbiór nagrody przez osoby trzecie.
9. W przypadku rezygnacji z nagrody lub nieobecności laureata, Organizator zastrzega sobie prawo do
przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił
wszystkie wymagania
określone w niniejszym Regulaminie.
10. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
11. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji.
§5
Prawa autorskie i dane osobowe
1. Uczestnicy Konkursu celem przekazywania nagród przewidzianych w Regulaminie, przekażą
Organizatorowi sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu,
oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, podpisane przez rodziców bądź
opiekunów prawnych.

§6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie i jego
publikacja na profilu FB @FestiwalBabieLato oraz stronie internetowej Organizatora
www.babielatofestiwal.pl oznacza jego udostępnienie wszystkim zainteresowanym.
2. Wzięcie udziału w Konkursie z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w
Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ
na organizowanie Konkursu. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od chwili ich
opublikowania na stronie internetowej Organizatora www.babielatofestiwal.pl, z tym, że nie mogą
one naruszać praw nabytych przez Uczestników;
b) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
4. Załączniki 1 i 2 do Regulaminu stanowi integralną część Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie niejasności, proszę wyjaśniać z koordynatorem konkursu: Panią Zuzanną Długosz, tel. 500 125
999,e-mail: dlugoszzuzanna@gmail.com

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu kreatywnego
„Usłysz Babie Lato”
Ja, niżej podpisany/a ……………………………...………………………................................................…………………….
(imię i nazwisko rodzica)
zamieszkały/a ………………..………………………………..……….…………………………………………………………………………
(adres)
1. Oświadczam, że zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)
a)
wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
mojego
dziecka
.......................................……………………………………………………………… (imię i nazwisko) do celów związanych z jego
udziałem w Konkursie kreatywnym „Usłysz Babie Lato”.
..………………………………………
Podpis
b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych www.babielatofestiwal.pl, fanpage
@FestiwalBabieLato zamieszczania w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach,
gazetkach, tablicach ogłoszeń imienia i nazwiska na liście laureatów.
..………………………………………
Podpis
c) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody 1 na umieszczenie na stronach internetowych www.babielatofestiwal.pl,
fanpage @FestiwalBabieLato, zamieszczania w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych,
broszurach, gazetkach, tablicach ogłoszeń zdjęć, zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas
uroczystego zakończenia konkursu.

…………………………………………
Podpis
2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam1 się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.
…………………………………………
Podpis

1

niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu kreatywnego
„Usłysz Babie Lato”
Klauzula informacyjna
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Doliny Popradu z siedzibą w
Muszynie (33-370) Łopata Polska 26. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Muszynie
(33-370) Łopata Polska 26.
Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Płowiec, z którym można się skontaktować listownie:
Muszynie (33-370) Łopata Polska 26
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody
udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach
konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych
związanych z organizowanym przez organizatorów konkursem.
Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy
udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane
zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków
wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych
osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały
zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

