REGULAMIN KONKURSU „Fajansowe historie w fotografii – ludzie, wyroby, fabryka”
25 sierpnia 2022 r.

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 25.08.2022 r. do 20.09.2022 r.
4. Nadzór nad konkursem prowadzą pracownicy Organizatora.
6. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia.
2. Uczestnicy, biorąc udział w konkursie, 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
konkursu;
d. wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie przez Organizatora(w tym
Interaktywne Centrum Fajansu) nadesłanych materiałów oraz zawartych w nich wizerunków,
na potrzeby konkursu oraz w trakcie organizowanych przez Organizatora/Interaktywne Centrum
Fajansu imprez artystycznych, wystaw, ekspozycji historycznych i innych przedsięwzięć mających
na celu promowanie działalności na następujących polach eksploatacji: stronach internetowych,
profilach na Facebooku i Instagramie CK „Browar B.”( m.in. dot. Interaktywnego Centrum Fajansu),
w folderach reklamowych, planszach ekspozycyjnych, na plakatach, ulotkach, w kalendarzach oraz
gadżetach promujących działalność artystyczną Centrum Kultury „Browar B.” (w tym Interaktywnego
Centrum Fajansu). Uczestnik wyraża również zgodę na przechowywanie zdjęć na dysku
magnetycznym i innych nośnikach oraz do ich opracowywania i przetwarzania na potrzeby promocji.
III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Zadaniem uczestników jest przesłanie do Organizatora zdjęć w wersji elektronicznej, nawiązujących
do fajansu włocławskiego, byłych pracowników i historii włocławskiej fabryki fajansu.
2. Zdjęcia powinny zostać przekazane Organizatorowi drogą e-mailową na adres: edukacja@ckbb.pl
najpóźniej ostatniego dnia trwania konkursu, tzn. 20.09.2022 r.
3. E-mail, który jest zgłoszeniem do konkursu, powinien zawierać wypełnioną treść, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Przesłane zdjęcia muszą być dobrej jakości, tzn. powinny być wyraźne, ostre, nie zawierać
niecenzuralnych treści.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia z konkursu zdjęć, które nie będą spełniały
wymagań konkursu.

IV. NAGRODA
1. Spośród zgłoszeń Organizator wybierze zdjęcia, za które przyzna nagrody:
a) 10 osób zostanie nagrodzonych dwuosobowym zaproszeniem na wybrany koncert organizowany
przez Centrum Kultury „Browar B.”.
b) 20 osób zostanie nagrodzonych zestawem gadżetów związanych z Festiwalem Fajansu.
2. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę.
3. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani drogą e-mailową.
4. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora.
5. Jako podsumowanie konkursu, z wybranych i nagrodzonych zdjęć zostanie zorganizowana wystawa,
której prezentacja odbędzie się podczas Festiwalu Fajansu, a w przyszłości będzie prezentowana
w Interaktywnym Centrum Fajansu.
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.
VI. 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. 661 972 190.
3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze. Ich podanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji
przedsięwzięcia, o którym mowa powyżej.
4. Odbiorcami Państwa danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie
i celach, które wynikają z przepisów prawa.
5. Posiadają Państw 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.
Załączniki:
Załącznik nr 1. Wzór e-maila

