#Kulturalnewyzwanie TEATR
Regulamin konkursu
Organizator konkursu: Centrum Kultury i Sztuki, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10, 83-110 Tczew
§1
Przedmiotem konkursu jest nagranie krótkiego filmu z interpretacją wiersza „Rzepka” J. Tuwima przy
wykorzystaniu przedmiotów codziennego użytku oraz przy współudziale osób mieszkających razem –
to zabawa dla całej rodziny.
§2
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Celami konkursu są:
•
umożliwienie spędzenia czasu z rodziną w domu, podczas pandemii, w sposób kreatywny,
•
pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
•
integracja widzów i uczestników tczewskiej kultury,
•
twórcza zabawa i oderwanie się na moment od rzeczywistości, w której się znajdujemy
2. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do rodzin/osób zamieszkujących wspólnie
i spędzających czas pandemii w jednym miejscu.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
4. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić jeden projekt.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na postanowienia regulaminu.
6. Na konkurs można zgłosić jedynie projekt stworzony wyłącznie na potrzeby tego konkursu.
§3
Wymagania jakie powinien spełniać projekt:
1. Nagranie interpretacji „Rzepki” powinno być stworzone w warunkach domowych bez użycia
profesjonalnego sprzętu, może być nagrane smartfonem, aparatem fotograficznym.
2. Projekt powinien być nagrany w popularnym formacie, tak aby można było odtworzyć nagranie bez
użycia specjalistycznych programów.
3. Nagranie projektu nie powinno przekraczać 10 minut.
4. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie na adres mailowy Organizatora:
mkrynicka@ckis.tczew.pl , w tytule maila prosimy wpisać #kulturalnewyzwanie TEATR
5. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na adres
Organizatora w terminie do dnia 31.05.2020.
6. Zgłoszenie mailowe powinno zawierać klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych –
stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Klauzula powinna być opatrzona podpisem
uczestnika konkursu oraz datą.
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 2 czerwca 2020r.
8. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w regulaminie nie zostaną dopuszczone do
konkursu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmontowania najlepszych nadesłanych filmów w jedną
całość i umieszczenie filmu na oficjalnym Facebooku CKiS.
10. Autorzy projektów wyrażają zgodę na umieszczenie ich pracy na stronie Organizatora i oficjalnym
Facebooku oraz kanale You Tube Organizatora.
§4
Ocena prac:
1. Organizator powołuje komisję Jury, która będzie oceniać nadesłane prace.
2. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Projekt oceniany będzie pod względem pomysłowości i fantazji wykonania.
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§5
Warunki ogólne
1. Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik Konkursu:
1) oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac;
2) oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich
3) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie,
niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji na korzystanie z prac w zakresie
następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania techniką cyfrową, rodzaju i sposobu
dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały
oraz sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie
obrotu – wprowadzanie do obrotu; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach
internetowych), publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we
fragmentach w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń
z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych,
2. Wykonawca upoważnia Centrum Kultury i Sztuki do wykonywania prawa zależnego do dzieła na
wyżej wymienionych polach eksploatacji, w szczególności do przystosowania, zmiany układu
i dokonywania jakichkolwiek innych zmian.
3. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane na oficjalnych profilach Organizatora na
portalach społecznościowych oraz na stronie www Organizatora.
4. Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie
z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na
Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Konkursu.
§6

Nagroda
1. Za nagrodzony projekt zostanie przyznana nagroda rzeczowa w postaci książek lub filmów.
§7

Dane osobowe:
1. Podanie danych osobowych Organizatorowi Konkursu jest dobrowolne (stanowi jednak
formalny wymóg udziału w konkursie).
§8
Postanowienia końcowe:
1. Najciekawsze projekty opublikowane zostaną na stronie internetowej/w mediach
społecznościowych Organizatora.
2. We wszystkich sprawach spornych związanych z wyborem prac decyduje Jury.
3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.ckis.tczew.pl
4. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
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„Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L nr 119, str. 1) , wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
uczestnictwa w konkursie #kulturalnewyzwanie TEATR
Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą w Tczewie (83-110), ul. Wyszyńskiego 10, jako administrator
danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:
1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji konkursu
#kulturalnewyzwanie TEATR organizowanego przez administratora danych.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu
#kulturalnewyzwanie TEATR na podstawie art. 6 ust 1 pkt b 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
4. Państwa dane będą udostępniane innym odbiorcom danych: prasa, radio, telewizja,
współuczestnicy wydarzenia.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi archiwizacji – 50 lat.
7. Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pani Adriana Głuchowska
e-mail: inspektor@um.tczew.pl
8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów
budowania pozytywnego wizerunku Administratora Danych Osobowych w przestrzeni publicznej
i mediach.

……………………….

……………………………….

Data

Podpis
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