Regulamin konkursu wiedzy o żukowskich kościołach
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej „Konkursem”) jest Ośrodek Kultury i Sportu
w Żukowie, ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Postanowienia regulaminu (dalej „Regulamin) są wyłączną podstawą przeprowadzenia
konkursu.
4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
5. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zabytkach i historii żukowskich kościołów oraz
zaangażowanie odbiorców zwiedzania online.
§2 UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora, a także
członkowie ich rodzin: małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
3. Osoby niepełnoletnie, by wziąć udział w Konkursie powinny posiadać zgodę rodziców
lub opiekunów prawnych.
4. Poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią
Regulaminu, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
§3 NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano 2 nagrody – po jednej za każde poprawne udzielenie odpowiedzi
dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §4.
2. Nagrodą (dalej „Nagroda”) w Konkursie jest zestaw gadżetów Ośrodka Kultury i Sportu
w Żukowie.
3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni
od zakończenia konkursu.
4. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedź
drogą mailową na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 dni od dnia wysłania
informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
5. Odbiór nagrody wyłącznie osobiście w siedzibie Organizatora po wcześniejszym umówieniu
terminu.
6. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
7. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny
ani jakakolwiek inna nagroda.

§4 CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na 1 z pytań zadanych
w wybranym filmie opublikowanym w ramach Nocy Muzeów w Żukowie na kanale
Organizatora w serwisie Youtube oraz na profilu Organizatora i w wydarzeniu Noc Muzeów
w Żukowie – zwiedzanie online na portalu Facebook.

2. Wygrywa osoba, która jako pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi.
3. Konkurs trwa od 16 maja 2020 roku od godz. 20:00 do 17 maja 2020 do godz. 23:59.
4. Maila z prawidłową odpowiedzią oraz imieniem i nazwiskiem Uczestnika należy przesłać
w wyznaczonym terminie na adres: okis@okis-zukowo.pl.
5. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy kolejności oraz poprawności
nadesłanych odpowiedzi.
§5 REKLAMACJE I ZGŁASZANIE NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać
na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania
Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem
„Konkurs wiedzy o żukowskich kościołach z dnia 16.05.2020 r.”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, ul. Mściwoja 6, 83-330
Żukowo, tel. 58 680 08 48, e-mail: okis@okis-zukowo.pl.
2. We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących
praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: iod@okis-zukowo.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie organizacji konkursu jest art. 6 ust.1 lit. e)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
w zakresie publikacji danych jest wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości
wzięcia udziału w konkursie, natomiast zgoda na publikację danych jest dobrowolna i nie
warunkuje ona udziału w konkursie.
5. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody,
publikacja danych (imię i nazwisko) w wydaniach papierowych i elektronicznych, w tym
internetowych Administratora w celach informacyjnych i promocyjnych.
6. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora
(m.in. firmy IT, kancelarie prawne).
7. Dane, w zakresie publikacji wyników konkursu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
pozostałe zgodnie z kategorią archiwalną akt określoną w dokumentacji Administratora.
8. Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez
uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, żądania dostępu
do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec
przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało
wymienione prawa lub naruszało RODO.
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2020 roku.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje
od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora.

3. W kwestach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

