Konkurs „Zostań gwiazdą...”
I.
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III.

Organizator : Żniński Dom Kultury
Forma prezentacji on-line .
https://www.facebook.com/ZninskiDomKultury
 Prezentacja programu artystycznego polega na zabawie w
naśladownictwo gwiazd muzyki polskiej lub zagranicznej (od
muzyki klasycznej do muzyki współczesnej) lub śpiewie na żywo
poprzez jak najwierniejsze wcielenie się w rolę - imitując ich śpiew
i taniec, przy wykorzystaniu autentycznych utworów jako
playbacku lub podkładu muzycznego, w przygotowanych we
własnym zakresie strojach i z rekwizytami.
 Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany
przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym
przez Facebook, Inc.
Zasady prezentacji /nagrań video :
1. W konkursie Uczestnik może zaprezentować tylko jedno nagranie
wideo.
2. Zamieszczone nagranie nie może naruszać praw osób trzecich, a
zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczna z prawem lub dobrymi
obyczajami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść
materiałów zamieszczonych przez uczestników na portalu
Facebook.
3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości
przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W
takim przypadku nagroda przepada.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane
podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych
osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu
przyznano nagrodę.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w
Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem
lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności
uczestników, którzy:
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a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub
Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności
zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej,
jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu
utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami
Facebooka kont/profili osób trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
f. Termin nadsyłania prezentacji /filmów/ do dnia 12.01.2020r.
Prezentację należy zamieścić pod wydarzeniem na Funpagu
Żnińskiego Domu Kultury
Uczestnicy:
1. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” jest osoba, a
w przypadku dziecka wykonującego zadanie konkursowe, jego
rodzic/opiekun prawny, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, dysponująca profilem osobistym w serwisie Facebook.
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób
dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał
się z jego treścią i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w
tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu
społecznościowego Facebook
Kategorie:
 soliści /dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym/;
 zespoły /dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym/;
Ocena konkursowa:

 artyści oceniani są w poszczególnych kategoriach przez Jury
powołane przez Organizatora;
 internauci poprzez „polubienia” głosują na „Najlepszego solistę” i
„Najlepszy zespół”
 zwycięzcy otrzymują nagrody
 zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach
odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na
Facebooku.
 ogłoszenie wyników nastąpi dnia 15 stycznia 2020r. na Facebooku.
VII. Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 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) informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Żnińskiego
Domu Kultury (zwany dalej ŻDK) z siedzibą przy ul. Pocztowej 15, 88-400
Żnin, adres email: biuro@zninskidomkultury.pl, nr tel. 52 30 20 517,
2. W sprawie ochrony danych osobowych można się skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych pod adres email: jniezbrzycki@wp.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania czynności
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu
organizowanego przez Żniński Dom Kultury, w tym do jego
przygotowania, przeprowadzenia i opublikowania wyników oraz w celach
marketingowych, reklamowych i promocyjnych ŻDK.
4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom
współpracującym z ŻDK w celu opublikowania w mediach i na stronach
Internetowych.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami w
okresie wynikającym z konieczności udokumentowania przeprowadzenia
Konkursu.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w
dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
8. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu
nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do udziału w Konkursie.
10.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia Konkursu
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie też
stosowane profilowanie.
VIII.

IX.

Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w
niniejszym regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w
trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona
na Fanpage’u.
3. Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga
Organizator.
Biuro organizacyjne konkursu:
Żniński Dom Kultury
Ul. Pocztowa 15
88-400 Żnin
tel. 52 30 20 517
e-mail: biuro@zninskidomkultury.pl

