Regulamin konkursu
„Rysunkowy list do Mikołaja”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Klub Mirage Ośrodka Kultury Kraków-Nowa
Huta, os. Zgody 1, 31-949 Kraków, zwany dalej Ośrodkiem Kultury.
2. Zadanie konkursowe jest publikowane w serwisie Facebook, na stronie
„Klub Mirage Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta”.
3. Czas trwania konkursu: od 26.11.2020 do 4.12.2020r.
4. Uczestnicy Konkursu zostaną mailowo poinformowani o wygranej, a wyniki
zostaną ogłoszone w serwisie Facebook na stronie „Klub Mirage Ośrodka
Kultury Kraków-Nowa Huta” w dniu 7.12.2020r. o godzinie 18.00. Zwycięskie
prace zostaną opublikowane wraz z wynikami konkursu.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami
serwisu społecznościowego Facebook. Facebook nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec uczestników za przeprowadzenie Konkursu.

§2
Zasady konkursu
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej,
w której, wyrazi emocje związane z oczekiwaniem na wizytę Mikołaja
i przesłanie zdjęcia rysunku wraz z Kartą uczestnictwa do 4.12.2020 r.
na adres: mirage@krakownh.pl.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-7 lat.

§3
Nagrody
1. Jury, składające się z plastyków współpracujących z Klubem Mirage,
rozstrzygnie wyniki konkursu w dniu 5.12.2020r. Organizator przewiduje
3 równorzędne nagrody oraz zastrzega sobie prawo przyznania nagrody
specjalnej oraz wyróżnień.
2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na pieniądze.

3. Sposób przekazania lub odbioru nagrody będzie ustalany ze zwycięzcami po
ogłoszeniu wyników.

§4
Warunki udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Ośrodku Kultury
Kraków-Nowa Huta, ich małżonkowie, rodzeństwo, dzieci i rodzice.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami
lub Regulaminem Konkursu.

§5
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych uczestników gromadzonych w zakresie
niezbędnym do realizacji konkursu jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta,
os. Zgody 1, 31-949 Kraków.
2. W Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta został powołany Inspektor Ochrony
Danych zgodnie z postanowieniami RODO, kontakt e-mail:
rodo@krakownh.pl, z którym można się kontaktować w sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do identyfikacji
uczestników konkursu.
4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w celu realizacji konkursu
zgodnie z zasadami ogólnego rozporządzenia RODO.
5. Administrator danych przekazując dane osobowe innym podmiotom
w rozumieniu RODO będzie informował o podmiocie przetwarzającym.
6. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych
do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji
konkursu i archiwizacji lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
8. Właściciel danych ma prawo żądać od Administratora dostępu
do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia,
ograniczenia przetwarzania danych poprzez przesłanie wniosku w formie
elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl a także prawo do żądania ich
usunięcia (w zakresie zgodnym z prawem) poprzez przesłanie wniosku
w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.

§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki
sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz serwisu Facebook.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od
przypadku ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 9, poz.1540
ze zm.).
3. Ewentualne reklamacje Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać pisemnie,
na adres Organizatora.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy kodeksu cywilnego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń
mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmiany nie mogą naruszać
praw nabytych Uczestników Konkursu.
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

