
REGULAMIN KONKURSU „Historie z Włocławka” Z DNIA 13 stycznia 2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury „Browar B.” z siedzibą we Włocławku, 
ul. Łęgska 28, zwany dalej Organizatorem.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs trwa od 13 stycznia 2021 do 7 lutego 2021 .
4. Nadzór nad konkursem prowadzą pracownicy Organizatora.
5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem konkursu może być pojedyncza, pełnoletnia osoba lub grupa osób, z czego 
przynajmniej jedna (reprezentująca drużynę) musi być pełnoletnia.

2. Uczestnicy, zgłaszając pracę na konkurs oświadczają, że:
a. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
b. wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych  
z przeprowadzeniem konkursu;
c. wyrażają zgodę na wykorzystanie nadesłanych prac oraz, jeżeli takowe występują, 
zawartych w nich wizerunków osób do celów promocyjnych Centrum Kultury 
„Browar B.”.

3. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich rodziny.

III. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Zadaniem uczestników jest realizowanie zawartych na planszy konkursowej zadań i 
przekazywanie ich do Organizatora w sposób określony w pkt. III.4.

2. Wykonanie każdego polecenia, bądź rozwiązanie zadania musi zostać udokumentowane 
w sposób nie budzący wątpliwości, za pomocą zdjęcia lub krótkiego filmiku. Jest to warunek
konieczny do zaliczenia zadania i naliczenia punktów.

3. Dozwolone jest załączenie, oprócz treści wspomnianych w pkt. III.2., opisu lub zdjęcia 
pokazującego przebieg realizacji zadania.

4. Zdjęcia, filmy, opisy dokumentujące wykonanie zadania muszą zostać przekazane 
Organizatorowi drogą mailową na adres edukacja@ckbb.pl najpóźniej ostatniego dnia 
trwania konkursu. Dozwolone jest używanie poczty plikowej.

5. Skala punktacji zadań jest bezstopniowa, za podjęcie i poprawne wykonanie zadania 
uczestnik otrzymuje maksymalną liczbę punktów, za niepodjęcie lub nieprawidłowe 
wykonanie zadania zero punktów.

6. Różnice w punktacji poszczególnych zadań wynikają ze zróżnicowania stopnia trudności 
i/lub niezbędnego zaangażowania w wypełnienie polecenia konkursowego.



7. Wykonane zadania mogą być przekazywane Organizatorowi pojedynczo, tj. jeżeli uczestnik 
wykona np. 10 zadań, może przysłać 10 osobnych maili.

IV. NAGRODA

1. Organizator przewiduje trzy nagrody w konkursie: vouchery zakupowe o wartości 100 zł 
każdy dla trzech zwycięzców.

2. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub 
jakąkolwiek inną nagrodę. 

3. Zwycięzców wyłania Organizator, podliczając sumę punktów zdobytych za wypełnienie 
zadań konkursowych. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia konkursu, czyli zdobycia 
takiej samej liczby punktów przez większą liczbę uczestników, o wygranej zadecyduje czas 
nadesłania ostatniego z zadań. 

4. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani drogą mailową w ciągu maksymalnie 
tygodnia od zakończenia konkursu. Wynik zostanie również upubliczniony na stronie 
internetowej oraz fanpage'u Facebookowym Organizatora. 

5. Po rozstrzygnięciu konkursu zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie drogą mailową 
danych: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny, na który ma zostać 
przesłana nagroda. 

6. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora.
7. Uczestnicy zabawy chętni do bezpłatnego zwiedzenia Centrum Kultury „Browar B.” są 

zobowiązani zgłosić chęć udziału w spacerze i uprzednio umówić termin z przewodnikiem. 
W tym celu prosimy o kontakt mailowy na edukacja@ckbb.pl.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność danych uczestników oraz brak 
możliwości przekazania nagrody z przyczyny leżącej po stronie uczestnika.

2. Organizator zastrzega sobie, w szczególnych przypadkach, prawo do zmian regulaminu. 
Zmiany te zostaną publicznie podane do wiadomości uczestników.

INFORMACJA CENTRUM KULTURY „BROWAR B.” 
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art.  13 ust.  1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dyrektor Centrum Kultury „Browar B.” we

Włocławku, ul. Łęgska 28, tel: 544270230, e-mail: sekretariat@ckbb.pl 
2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we



wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel.  607 753 475, e-
mail: daneosobowe24h@wp.pl.

3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze. Ich podanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy.

4.  Odbiorcami  Państwa danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie
i celach, które wynikają z przepisów prawa.

5. Posiada Państwa prawo do:
-  uzyskania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowiły inaczej);

-  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  jakim  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych;

 6.   Państwa dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  Administratora  zgodnie  wymogami
wynikającymi z przepisów prawa.
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