
REGULAMIN 

1. 

Centrum Kultury „Browar B.”, z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-

go Maja, organizuje konkurs „Eko-kotylion”, w realizacji którego mogą wziąć udział 

dzieci w wieku 6-10 lat. Przesłane zdjęcia kotylionów zostaną  umieszczone na stronie 

www.ckbrowarb.pl oraz na profilach CK „Browar B.” w mediach społecznościowych. 

 

2. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęcia własnoręcznie 

wykonanego kotylionu w narodowych barwach Polski. Kotylion musi być wykonany z 

materiałów recyklingowych (np. rolki od papierów toaletowych, wycinanki z już 

przeczytanych gazet, elementy zużytych opakowań, nakrętek itp.). Pliki ze zdjęciami 

wykonanego kotylionu oraz zdjęciem autora z przypiętym kotylionem, opisane 

imieniem, nazwiskiem i wiekiem uczestnika, należy przesłać do 1.05.2020 r. na adres e-

mail:  edukacja@ckbb.pl.  

3. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 

poz. 1145 ze zm.) oraz ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.), przesłanie zdjęcia oznacza wyrażenie 

zgody na nieodpłatne utrwalenie oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie 

wielokrotne wykorzystanie wizerunku utrwalonego na potrzeby projektu „Eko-

kotylion”. 

 

4. 

Przesłanie zdjęć jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

- wykorzystanie, obróbkę zdjęć, 

- opublikowanie zdjęć, 

- rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służących promocji działalności 

Centrum Kultury „Browar B.” w szczególności w: mediach elektronicznych, na 

stronach internetowych i portalach społecznościowych – w tym kanale Youtube CK 

„Browar B.”, profilu Instagram, fanpage od adresem www.facebook.com/ckbrowarb/, 

oficjalnej stronie CK „Browar B.”, pod adresem: www.ckbrowarb.pl, w materiałach 

promocyjnych, informacjach prasowych, 

- wykorzystania na stronach internetowych, 

- wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, telefoniczne i bezprzewodowe (np. MMS, 

WAP, SMS itp.) 



5. 

Dane przetwarzane będą przez Centrum Kultury „Browar B.”  przy ul. Łęgskiej 28 , 

zwanym dalej CK „Browar B.”, wpisanym do Rejestru instytucji kultury pod numerem 

dział I, nr 6, strona 6 z dniem 02.09.2013 roku, prowadzonego przez Urząd Miasta 

Włocławek, jako administratora jedynie w celu, co do którego została wyrażona zgoda. 

Dane podaję dobrowolnie, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich 

poprawiania. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność 

z prawem działań podjętych na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

 

6. 

Jury (pracownicy CK „Browar B.”) będzie oceniało: zgodność z wymaganiem 

dotyczących zastosowanych materiałów, pomysłowość i estetykę. Jury zdecyduje, które 

przesłane materiały będą opublikowane i nagrodzone.  

Przyznane będą 3 nagrody książkowe. 

 

7. 

Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Centrum Kultury “Browar B.”  

i członkowie ich rodzi 

 


