
REGULAMIN AKCJI „Z OJCZYZNĄ CI DO TWARZY” Z DNIA 1 MAJA 2021 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

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

2. Akcja trwa od 01.05.2021 do 03.05.2021 r.
3. Nadzór nad akcją prowadzą pracownicy Organizatora.
4. Zgłoszenie udziału w akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem konkursu może być pojedyncza osoba lub grupa. Zgłoszenia musi dokonać 
jeden przedstawiciel drużyny. Opiekun prawny, w przypadku osoby niepełnoletniej.

2. Uczestnicy, zgłaszając udział w akcji oświadczają, że:
a. mają pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zobowiązują się do przestrzegania regulaminu organizatora,
c. wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych
z przeprowadzeniem akcji;
d. wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie przez Organizatora 
nadesłanych prac oraz, jeżeli takowe występują, zawartych w nich wizerunków, na 
potrzeby akcji oraz w trakcie organizowanych przez siebie imprez artystycznych, wystaw
i innych przedsięwzięć mających na celu promowania działalności na następujących 
polach eksploatacji: internetowych stronach CK „Browar B.” (www.ckbrowarb.pl  ,    
facebook.com/ckbrowarb/, instagram.com/centrum_kultury_browar_b/) w folderach 
reklamowych, na plakatach, ulotkach, w kalendarzach oraz gadżetach promujących 
działalność artystyczną Centrum Kultury „Browar B.”, oraz w innych publikacjach 
wydawniczych. Uczestnik wyraża również zgodę na przechowywanie utworów, prac 
plastycznych na dysku magnetycznym i innych nośnikach oraz do ich opracowywania i 
przetwarzania na potrzeby promocji.

III. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Zadaniem uczestników akcji jest zrobienie zdjęcia indywidualnego lub grupowego na tle 
banerów o treści patriotycznej, umieszczonych w dniach 1-3 maja 2021 na Placu Wolności 
we Włocławku i przesłanie wykonanego zdjęcia do Organizatora. Pliki muszą być opisane 
imieniem i nazwiskiem.

2. Zdjęcia muszą zostać przekazane Organizatorowi drogą e-mailową
na adres edukacja@ckbb.pl najpóźniej 3 maja 2021. 

3. Przesłane materiały muszą być należytej jakości, tj. nie mogą być niewyraźne, nieostre.
4. Wybrane zdjęcia będą publikowane w okresie 1-3 maja 2021 na stronie  www.ckbrowarb.pl i

facebook.com/ckbrowarb/  .  

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

http://www.ckbrowarb.pl/
http://www.facebook.com/ckbrowarb/
http://www.ckbrowarb.pl/
https://www.instagram.com/centrum_kultury_browar_b/
http://www.facebook.com/ckbrowarb/


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność danych uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie, w szczególnych przypadkach, prawo do zmian regulaminu. 

Zmiany te zostaną publicznie podane do wiadomości uczestników.


