Regulamin konkursu
„Zorganizujemy Ci imieniny”
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Organizatorem konkursu „Zorganizujemy Ci imieniny”, zwanego dalej Konkursem, jest Kujawskie
Centrum Kultury z siedzibą w Inowrocławiu (88-100), przy ul. J. Kilińskiego 16, wpisane do rejestru
instytucji kultury Miasta Inowrocławia pod numerem 2, Regon 092886259, NIP 5561480626 ,
zwane w dalszej części niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) 'Organizatorem'.
Konkurs odbywać się będzie w dniach od 14.01.2020 r. do 22.01.2020 r. w siedzibie Organizatora.
Komisja konkursowa składa się z osób wyznaczonych przez Organizatora, a jej zadaniem jest
przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie laureatów zgodnie z Regulaminem.
Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda
pełnoletnia osoba fizyczna.
Prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Konkursie, w tym także prawo do żądania wydania
nagrody, mają charakter osobisty i nie podlegają przeniesieniu na inne osoby.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, nie będące jednocześnie pracownikami
Organizatora ani członkami ich rodzin.
Czas trwania Konkursu obejmuje dni od 14.01.2020 r. do 22.01.2020 r.
Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora
oraz na stronie www.kck.inowroclaw.pl

II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
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Aby wziąć udziału w Konkursie należy w dniach od 14.01.2020 r. do 20.01.2020 r. zgłosić swoje
uczestnictwo w Konkursie poprzez wypełnienie i złożenie u Organizatora karty zgłoszeniowej
(której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz przekazać pracę konkursową, w terminie
wskazanym w pkt. I.8. Złożenie jednej pracy konkursowej wspólnie przez kilka osób jest
niedopuszczalne.
Osoba biorąca udział w Konkursie (Uczestnik) musi złożyć pracę konkursową, będącą kreatywną
odpowiedzią na pytanie „Powiedz dlaczego właśnie tobie mamy zorganizować imieniny?”.
Forma pracy konkursowej jest dowolna i może mieć charakter pisemny, rysunkowy, filmowy,
fotograficzny, muzyczny itp.
Organizator zastrzega, że określona w karcie zgłoszeniowej forma pracy konkursowej musi być
utrwalona na dowolnym, podpisanym nośniku informatycznym tj. płyta CD/DVD, pendrive lub
innych (o ile umożliwia to charakter pracy), z wyjątkiem sytuacji przesłania pracy w oryginale
pocztą elektroniczną. Dopuszczalne są inne formy utrwalenia pracy w oryginale, o ile wynika to z
charakteru pracy.
W karcie zgłoszeniowej powinna być zaznaczona data imienin Uczestnika
Praca konkursowa powinna być dostarczona do siedziby KCK osobiście lub wysłana do Kujawskiego
Centrum Kultury na adres mailowy: kontakt@kckino.pl w wypełnioną kartą zgłoszeniową. W
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przypadku przesłania pracy pocztą elektroniczną, karta zgłoszeniowa winna zostać przesłana jako
skan podpisanego przez Uczestnika dokumentu.
Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
Wraz z przekazaniem karty zgłoszeniowej oraz pracy konkursowej do Organizatora, Uczestnik
udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z pracy
konkursowej, w tym w szczególności na jej publikację w dowolnej formie, wprowadzenie jej obrazu
do pamięci komputera oraz sieci informatycznych, publikację obrazu pracy, kopiowanie jej obrazu
oraz udostępnianie w dowolnej formie.
W przypadku pracy konkursowej Uczestnika, który zostanie uznany za zwycięzcę, Organizator
nabędzie własność pracy konkursowej oraz prawa autorskie do pracy, z dniem ogłoszenia wyboru
zwycięskiej pracy.

III NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest zorganizowanie przez Organizatora imienin dla Zwycięzcy zgodnie z
wybraną przez Organizatora formułą. Zwycięzca będzie mógł wskazać maksymalnie 99 osób, które
będą mogły wziąć bezpłatny udział w wydarzeniu. Zwycięzca ponosić będzie odpowiedzialność za
ewentualne szkody wyrządzone przez wskazane osoby.
2. W skład nagrody dla zwycięzcy wejdzie: występ uzgodnionego z Organizatorem artysty,
udostępnienie sali Teatru Miejskiego, poczęstunek dla solenizanta i jego gości, prezent dla
solenizanta. Organizator pokryje zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od
ostatecznej wartości nagrody.
3. W Konkursie zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności w przypadku, gdy z
przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.
5. Uczestnicy, którzy nie zostaną nagrodzeni są zobowiązani do odbioru prac konkursowych w
terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. W przypadku nieodebrania pracy konkursowej w
tym terminie, Uczestnik przenosi prawa własności pracy oraz prawa autorskie do niej na
Organizatora, upoważniając go także do utylizacji pracy konkursowej

IV NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
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Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska 1 (jeden) Uczestnik Konkursu, który zdaniem
Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 2 poniżej, przedstawi najlepszą pracę konkursową.
W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje 5 osobową Komisję Konkursową,
w składzie:
a) Tomasz Maliszewski
b) Anna Wróblewska
c) Donata Tokoń
d) Marlena Jankowska
e) Karolina Krzewina
Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej
są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent
pieniężny.
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Dane Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszone podczas imprezy pod nazwą „Imieniny u Ina” dnia
22.01.2020, a Uczestnik zostanie także powiadomiony o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez
Organizatora w tym samym dniu..
Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatorów ustaleń
co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody a także podania swojego numeru PESEL lub
NIP. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Zwycięzcę
Konkursu.
Nagroda do czasu wydania Zwycięzcy Konkursu stanowi własność Organizatora.

IV DANE OSOBOWE
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Uczestnicy Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie, muszą wyrazić zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu
zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, daty imienin a w przypadku zwycięzcy także numer
PESEL lub NIP – zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 1 do Regulaminu. Brak zgody
powoduje pominięcie pracy konkursowej Uczestnika.
Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora na
zasadach określonych w informacji zawartej w tym załączniku.

V REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, mogą
być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej otrzymania przez Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację,
wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy
zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie
udziału w Konkursie przez Uczestników.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki zgłoszenia Uczestnika Konkursu przez
osoby nieuprawnione.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika
Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego
uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem, lub Uczestnik narusza zasady
współżycia społecznego lub powszechnie uznane normy obyczajowe i społeczne. Organizator zastrzega
sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego
poinformowania o tym uczestników Konkursu.

