REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT WYDARZENIA „GDAŃSK’82 - FESTIWAL, KTÓRY SIĘ NIE ODBYŁ”
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§1.
Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu na plakat wydarzenia „Gdańsk’82 – festiwal, który się nie odbył”, zwanego
dalej „Wydarzeniem”, jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, ul.
Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
§2.
Patronat konkursu
Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§3.
Cele konkursu
Celami Konkursu są:
a) przygotowanie plakatu promującego Wydarzenie „Gdańsk ’82 - festiwal, który się nie odbył”;
b) kształtowanie wiedzy z zakresu filmoznawstwa;
c) propagowanie wiedzy o uznanej na świecie polskiej szkole plakatu filmowego;
d) propagowanie wiedzy o historii Polskiego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych;
e) propagowanie wiedzy historycznej o wydarzeniach politycznych w Polsce na początku lat ’80.
§4.
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest otwarty.
2. Osoby biorące udział w Konkursie muszą wypełnić i dołączyć do zgłaszanej pracy konkursowej
załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy w
okresie od ogłoszenia Konkursu do upływu terminu zgłoszenia.
4. Warunkiem udziału w Konkursie osób niepełnoletnich jest wypełnienie i dołączenie do zgłaszanej
pracy konkursowej załącznika nr 1 a także załącznika nr 2 do Regulaminu.
§5.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu do Wydarzenia „Gdańsk’82 – festiwal, który się
nie odbył”. Celem Wydarzenia jest zaprezentowanie publiczności filmów, które byłyby prezentowane
podczas 9. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku w 1982 r., a który się nie odbył z
powodu trwającego w Polsce stanu wojennego. Wydarzenie odbędzie w warszawskim Kinie Iluzjon w
dniach 3 – 12 września 2022 r.. Towarzyszyć mu będzie także wystawa plakatów w dniach 26 sierpnia
– 26 września 2022 r. w Kinie Iluzjon oraz w dniach 12 – 17 września 2022 r. w Gdyni podczas 47.
edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
2. Wydarzenie ma upamiętniać polskich twórców oraz wielkie dokonania polskiego kina, które w
okresie swojego powstania nie mogły zostać należycie docenione z powodu dramatycznych wydarzeń
politycznych. W latach 1981-1982 zostało wyprodukowanych przynajmniej kilkanaście filmów
uznawanych dziś za wybitne: "Przypadek" Krzysztofa Kieślowskiego, "Przesłuchanie" Ryszarda
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Bugajskiego, "Danton" Andrzeja Wajdy czy "Kobieta samotna" Agnieszki Holland. Filmoznawcy
zgodnie podkreślają, że gdyby Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku odbył się we
wrześniu 1982 roku, mógłby być jedną z najświetniejszych edycji w całej historii festiwalu. Niestety
wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku brutalnie przerwało okres, który prof. Tadeusz
Lubelski nazwał "genialnym sezonem" w historii kina polskiego.
W ramach Wydarzenia zostanie odtworzona ta "niebyła" edycja festiwalu, zwracając uwagę z jednej
strony na jakość polskiego kina w tamtym czasie, z drugiej na historyczną niesprawiedliwość, jaka
spotkała wówczas polskich filmowców.
Przegląd obejmować będzie 14 wybranych filmów, które włączone zostały do "Konkursu Głównego"
oraz 5 seansów dodatkowych. Wybrane zostały wyłącznie filmy, które miały kolaudację między
wrześniem 1981 roku a wrześniem 1982 roku – a zatem takie, które miały szansę zostać pokazane na
festiwalu w 1982 roku.
Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową.
Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. Każda praca konkursowa musi być pracą indywidualną,
niepublikowaną wcześniej oraz nie przedstawianą na innych konkursach. Nadesłanie pracy
konkursowej na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
Prace konkursowe zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
Prace konkursowe powinny spełniać następujące wymogi techniczne:
a) Format zapisu (elektroniczny zapis projektu plakatu) – PNG lub JPG;
b) Praca konkursowa może być wykonana w programie graficznym lub w sposób tradycyjny, tj. na
papierze, a następnie zeskanowana i zapisana w jednym z ww. formatów;
c) Praca konkursowa ma być wykonana w układzie pionowym;
d) Rozdzielczość pliku 300 dpi;
e) Plik z pracą konkursową w formacie elektronicznym należy nazwać IMIENIEM I NAZWISKIEM
Uczestnika;
Pracę konkursową wraz ze skanem lub zdjęciem wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy przesłać na adres e-mail:
konkurs@fina.gov.pl w temacie wiadomości wpisując: IMIĘ I NAZWISKO Uczestnika „KONKURS NA
PLAKAT”.
Jeżeli autorem pracy konkursowej jest osoba niepełnoletnia, do zgłoszenia należy, oprócz skanu lub
zdjęcia wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu dołączyć także skan lub zdjęcie podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna
oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
Prace konkursowe nie spełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie nie wezmą
udziału w Konkursie.
Pracę konkursową wraz z załącznikiem lub załącznikami, należy przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. do godziny 23.59 na wskazany w Regulaminie adres e-mailowy.

§ 6.
Przebieg konkursu
1. Prace konkursowe przesłane w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 11, podlegać będą ocenie
formalnej.
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2. Podczas oceny formalnej, o której mowa w ust. 1, oceniana będzie zgodność przesłanej pracy
konkursowej z tematem konkursu oraz wymogami zawartymi w § 5 ust. 7-9 niniejszego Regulaminu.
3. Oceny formalnej dokonuje Organizator Konkursu.
4. Prace konkursowe dostarczone po wyznaczonym przez Organizatora terminie lub wykonane
niezgodnie z Regulaminem nie będą oceniane.
5. Spośród prac konkursowych spełniających kryteria, o których mowa w ust. 2, powołana przez
Organizatora Komisja Konkursowa wybierze 1 (jedną) zwycięską pracę oraz przyzna 2 (dwa)
wyróżnienia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego
poziomu artystycznego Konkursu.
7. Komisja Konkursowa oceniać będzie: stopień zgodności pracy konkursowej z tematem i celami
Konkursu, kreatywność i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, formę estetyczną pracy
oraz jej wartość edukacyjną.
8. W skład Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 5, wchodzą uznani twórcy oraz graficy:
- Przewodniczący Komisji Konkursowej – Wojciech Korkuć
- Michał Batory
- Michał Czubak
9. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne (od werdyktu Komisji Konkursowej nie
przysługuje odwołanie).
10. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej do 15 lipca 2022 roku do godziny 23:59.
11. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na oficjalnych stronach internetowych Organizatora
oraz Kina Iluzjon a także na podlegających Organizatorowi profilach w mediach społecznościowych.
12. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu e-mailem w dniu ogłoszenia wyników.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu ogłoszenia wyników.

§ 7.
Nagrody
1. Zwycięzca za zajęcie 1. miejsca:
a) Otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 PLN netto (słownie netto: pięć tysięcy złotych),
b) jego praca (plakat) będzie promowała Wydarzenie, będzie dystrybuowana w przestrzeni
publicznej,
c) plakat zostanie opublikowany w wydawnictwach towarzyszących Wydarzeniu,
d) praca (plakat) będzie pokazana na wystawie plakatów w Kinie Iluzjon oraz w Gdyni.
2. Twórcy 2 (dwóch) prac wyróżnionych otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1000 PLN netto
(słownie netto: jeden tysiąc złotych).
3. Przewidziane nagrody zostaną ufundowane przez Organizatora.
4. Laureat nagrody pieniężnej za zajęcie 1. miejsca jest zobowiązany w terminie 5 dni kalendarzowych
od daty ogłoszenia wyników Konkursu do dostarczenia w formie elektronicznej na adres e-mailowy
podany przez Organizatora wypełnionego oświadczenia podatkowego. Laureat zobowiązuje się
również przekazać oryginał ww. oświadczenia z czytelnym podpisem do 14 dni kalendarzowych od
daty ogłoszenia wyników Konkursu.
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5. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na numer rachunku bankowego wskazany przez odpowiednio
laureata 1. miejsca oraz twórców wyróżnionych prac konkursowych. W przypadku niepełnoletnich
laureatów lub twórców wyróżnionych prac konkursowych nagroda zostanie przekazana na wskazany
numer rachunku bankowego rodzica lub opiekuna prawnego.
6. Od nagrody za zajęcie 1. miejsca zostanie potrącony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Laureatowi oraz twórcom wyróżnionych prac konkursowych nie przysługuje prawo do przeniesienia
prawa do uzyskanej nagrody na osoby trzecie.
8. W przypadku otrzymania przez Organizatora lub któregokolwiek z członków Komisji Konkursowej
informacji po lub przed przyznaniem nagrody wskazanej w Regulaminie, iż plakat konkursowy
stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo lub postanowienia niniejszego
Regulaminu, Organizatorowi w wyniku decyzji Komisji Konkursowej przysługuje prawo do:
1) wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;
2) podjęcia decyzji o nieprzyznaniu nagrody w Konkursie;
3) żądania zwrotu nagrody już przyznanej.
§ 8.
Nagroda publiczności
1. Obok nagród przewidzianych w § 7 przyznana zostanie nagroda publiczności.
2. Prace konkursowe spełniające kryteria, o których mowa w § 6 ust. 2 zostaną udostępnione 4 lipca
2022 roku na oficjalnym profilu Kina Iluzjon na Facebooku.
3. Głosowanie publiczności odbywać się będzie poprzez pozostawianie reakcji pod wybraną pracą
konkursową.
4. Nagroda publiczności przyznana zostanie autorowi pracy konkursowej, która zdobędzie największą
liczbę pozytywnych reakcji (like, serduszko, wow).
5. Głosowanie, o którym mowa w ust. 3-4, odbywać się będzie w dniach od 4 lipca do 14 lipca 2022
roku (godz. 23:59).
6. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 lipca 2022 roku do godz. 23:59.
7. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na oficjalnym profilu Kina Iluzjon na Facebooku.
8. Laureat nagrody publiczności zostanie poinformowany e-mailem w dniu ogłoszenia wyników.
9. Nagrodę publiczności stanowi nagroda pieniężna w wysokości 1000 PLN netto (słownie netto: jeden
tysiąc złotych).
10. Przewidziana nagroda zostanie ufundowana przez Organizatora.
11. Postanowienia §7 ust. 5, 7-8 stosuje się odpowiednio.

§ 9.
Prawa autorskie. Prawa osób trzecich
1. Przesłanie pracy konkursowej wraz ze stosownym załącznikiem lub załącznikami jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu oraz postanowień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
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2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłana praca konkursowa, zwana dalej „Utworem”, została
przez niego wykonana osobiście, nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują mu do niej
wyłączne, pełne i nieograniczone prawa autorskie, w tym zarówno prawa majątkowe, jak i osobiste, a
także, że może nimi swobodnie rozporządzać.
3. Z chwilą przesłania pracy konkursowej wraz ze stosownym załącznikiem lub załącznikami, Uczestnik
Konkursu przenosi na Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny prawa autorskie do przesłanego
Utworu na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności tych wymienionych w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
a. używanie i wykorzystanie w działalności statutowej Organizatora oraz wszelkiej innej
działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej Wydarzenia;
b. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c. zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych;
d. publiczne wystawianie i wyświetlanie na wszelkich imprezach otwartych i
zamkniętych;
e. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
f. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony we wcześniejszym
podpunkcie – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
g. wydawanie i rozpowszechnianie we wszelkich materiałach promocyjnych,
informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem plakatów;
h. umieszczanie w Internecie.
4. Uczestnik Konkursu przenosi na Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny prawa do
ingerowania w strukturę Utworu, adaptacji, dokonywania opracowań, tłumaczeń i utworów
zależnych. Jedynie po stronie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego leży prawo do
publikowania Utworu. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłany Utwór nie jest obciążony
żadnymi roszczeniami i prawami osoby trzeciej.
5. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w
przypadku, gdyby udostępniony plakat naruszał prawa, w szczególności prawa autorskie oraz dobra
osobiste osób trzecich.
6. Utwór nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane na nim treści nie mogą
przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w
zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. Organizator zastrzegają sobie prawo
niedopuszczenia do udziału w konkursie Utworów, których treść będzie ich zdaniem sprzeczna z
celami Konkursu.
7. Uczestnicy zrzekają się jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora, wynikających z ewentualnej
zmiany przedmiotu nagród konkursowych, jeśli wyniknie ona z przyczyn od niego niezależnych.
8. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora ich imieniem i nazwiskiem w celach
informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za dostarczone Utwory, w tym w
szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie Utworów na stronie internetowej, kanałach w
mediach społecznościowych oraz inne przypadki ich publicznego udostępniania.
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9. Uczestnicy, w celu udziału w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez nich
danych osobowych, w celach konkursowych, przez Organizatora Konkursu. Zgoda ta dotyczy w
szczególności danych podanych w zgłoszeniu konkursowym.
10. Uczestnicy zostali poinformowani o prawie wycofania zgody w dowolnym momencie oraz o tym, że
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
11. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu,
Organizator może wykluczyć go z udziału w Konkursie.

§ 10.
Klauzula informacyjna
1.

2.

3.

4.

5.
5.1

5.2

Uczestnik/przedstawiciel ustawowy/opiekun/rodzic Uczestników i Organizator zapewniają, że
dysponują wszystkimi informacjami niezbędnymi do przetwarzania danych osobowych, o
których mowa w art. 13/14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/4/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (,,RODO") oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami są uprawnieni do udostępnienia Sobie nawzajem danych osobowych: osób
kontaktowych, upoważnionych do reprezentacji Organizatora oraz innych osób, w tym
podwykonawców, wykonujących usługi dla lub w imieniu Organizatora, a także Uczestnika oraz
przedstawicieli ustawowych/opiekunów/rodziców Uczestników, w celu uczestnictwa w
Konkursie.
Uczestnik/przedstawiciel ustawowy/opiekun/rodzic Uczestnika i Organizator oświadczają, że
każda z nich działa w charakterze administratora danych w stosunku do udostępnionych przez
siebie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności mogą to być dane
zwykłe takie jak: tym imię i nazwisko, adres email (Uczestnik i Organizator), numer rachunku
bankowego; wizerunek i głos; wiek (Uczestnik); numer telefonu (Uczestnik i Organizator),
stanowisko, funkcja (Organizator). Wzajemne udostępnienie przez Strony danych osobowych nie
następuje w celu ich powierzenia do przetwarzania drugiej Stronie.
W przypadku, w którym udział w Konkursie będzie wiązał się z koniecznością powierzenia do
przetwarzania przez Uczestnika, przedstawiciela ustawowego/opiekuna/rodzica Uczestnika bądź
Organizatora danych osobowych, których administratorem danych w rozumieniu RODO jest
osoba udostępniająca te dane, Uczestnik/ przedstawiciel ustawowy/opiekun/rodzic Uczestnika
oraz Organizator zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na
wzorze i warunkach zaproponowanych przez Organizatora.
Uczestnik/przedstawiciel ustawowy/opiekun/rodzic Uczestnika oświadczają, że zapoznały się i
dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Organizatora,
na potrzeby uczestnictwa w Konkursie, określonymi w § 10 ust. 5 Umowy.
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, Organizator informuje, iż:
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5, 02739 Warszawa (Organizator) jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do
Uczestników Konkursu.
Dane
osobowe
osób
będących
Uczestnikami
bądź
ich
przedstawicieli
ustawowych/opiekunów/rodziców, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO w
celu uczestnictwa w Konkursie oraz w celu informacyjnym oraz w celu promocji Konkursu, a w
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przypadku innych przedstawicieli Uczestników - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu
związanym z uczestnictwem w Konkursie, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu uczestnictwa w Konkursie. Powyższe dane osobowe
przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z
przepisów rachunkowo-podatkowych).
5.3 Źródłem pochodzenia danych osobowych jest sam Uczestnik bądź jego przedstawiciel
ustawowy/opiekun/rodzic. Kategorie odnośnych danych osobowych zawierają w sobie dane
osobowe określone w Regulaminie lub inne dane kontaktowe niezbędne do realizacji
uczestnictwa w Konkursie.
5.4 Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez okres realizacji trwania Konkursu
oraz przez czas prezentacji prac konkursowych w związku z § 7 ust. 1 Regulaminu, a po ich
zakończeniu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. Okresy te mogą
zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
5.5 Osoby wymienione w pkt. 5.3 posiadają prawo do:
- dostępu do treści swoich danych osobowych;
- sprostowania swoich danych osobowych;
- usunięcia swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
- przenoszenia swoich danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
w sytuacjach ściśle określonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia można zrealizować
poprzez kontakt, o którym mowa w pkt. 5.7.
5.6 Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących
narusza przepisy RODO.
5.7 Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych
osobowych można kontaktować się mailowo, pod adresem: iod@fina.gov.pl a także pocztą
tradycyjną pod adresem ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa.
5.8 Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji uczestnictwa w Konkursie, ich
niepodanie może uniemożliwić jej zawarcie lub realizację.
5.9 Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
5.10 Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji
uczestnictwa w Konkursie, może mieć miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu osoby,
której przetwarzane dane osobowe dotyczą oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń
wskazanych w art. 46 RODO.
5.11 Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek
udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa; podmioty świadczące usługi
prawne na rzecz Organizatora oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie Organizatora, w
zakresie oraz celu zgodnym z uczestnictwem w Konkursie.
§ 11.
Dodatkowe informacje
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia Konkursu.
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2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione
zgłoszenia do Konkursu powstałe bez winy Organizatora.
3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
4. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego.
6. Sytuacje nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będą ̨ rozstrzygane przez Organizatora. Decyzje
Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w
harmonogramie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych, uniemożliwiających przekazanie nagrody.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku:
a) gdy nie wpłynie żaden plakat konkursowy,
b) gdy żaden plakat konkursowy nie spełni warunków niniejszego Regulaminu,
c) niezadowalającego poziomu artystycznego plakatów zgłoszonych do Konkursu.
11. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: konkurs@fina.gov.pl
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Załącznik nr 1 (należy wypełnić i przesłać skan lub zdjęcie)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko Uczestnika.....................................................
Wiek Uczestnika.........................................................................................
Adres email Uczestnika...............................................................................................
Numer telefonu Uczestnika...............................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na przechowywanie i
przetwarzanie moich danych osobowych, w tym w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku i
głosu, przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu, w tym zgodnie z art. 6
ust. 1 lit a) RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1781 ze zm.), w celach związanych z Konkursem oraz na nieodpłatne wykorzystywanie pracy
oraz udzielonych, przeze mnie, danych osobowych, przez Organizatora Konkursu, w celach
informacyjnych i promocyjnych.

Miejscowość………………………………., dnia....................................

Własnoręczny podpis Uczestnika Konkursu/przedstawiciela ustawowego Uczestnika/opiekuna
Uczestnika/rodzica Uczestnika .................................................................
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Załącznik nr 2 (należy wypełnić i przesłać skan lub zdjęcie)

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE DZIECKA

Wyrażam zgodę na:
a) udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)
……………………………………………………
…………………………………………………………………..w konkursie,
b) przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych mojego syna/ córki zgodnie z
Regulaminem Konkursu,
c) opublikowanie imienia i nazwiska, utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku oraz głosu, a
także umieszczenie tych informacji w wykonanych materiałach fotograficznych i nagraniach
video, jak również na utrwalenie wszelkich materiałów informacyjnych Organizatora w
mediach i Internecie w celach związanych z uczestnictwem w konkursie oraz akceptuję
postanowienia Regulaminu Konkursu.

………………………………………………………………….
(data i własnoręczny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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