
REGULAMIN KONKURSU 

WielkaMoc świątecznych życzeń dla widzów Filharmonii Kaszubskiej 

 

§1 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu „WielkaMoc świątecznych życzeń dla widzów Filharmonii 

Kaszubskiej” jest Wejherowskie Centrum Kultury, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 255, 

zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Temat konkursu: „WielkaMoc świątecznych życzeń dla widzów Filharmonii Kaszubskiej”. 

3. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji 

i przeprowadzenia konkursu. 

4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora w formie papierowej oraz na 

stronie internetowej Organizatora: www.wck.org.pl. 

 

§2 

Przedmiot i cel konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie i przesłanie kreatywnych życzeń wielkanocnych 

w wybranej formie artystycznej: plastycznej, literackiej lub audiowizualnej. 

2. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

3. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się 

życzeniami świątecznymi oraz: 

 kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych   

 pobudzanie umiejętności artystycznych   

 rozwój wrażliwości artystycznej wśród uczestników  

 inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form artystycznych 

 promocja młodych artystów 

 rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów 

 umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojego talentu szerokiemu gronu odbiorców 

 

§3 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, młodzieży ze szkół 

ponadpodstawowych oraz osób dorosłych, zamieszkałych na terenie Małego Trómiasta 

Kaszubskiego, które zgłoszą swoje uczestnictwo, zgodnie ze szczegółowymi zasadami 

określonymi w  Regulaminie. 

2. Poprzez przystąpienie do konkursu pełnoletni uczestnicy akceptują zasady zawarte 

w  Regulaminie. 



3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora w formie: 

imienia i nazwiska laureata lub nazwy grupy. Organizator planuje publikować wyżej 

wymienione dane w mediach społecznościowych (typu Facebook, YouTube, Instagram itp.). 

Informujemy, że Administratorem w zakresie danych udostępnionych na portalach 

społecznościowych typu Facebook, YouTube, Instagram itp. nie jest Wejherowskie Centrum 

Kultury, a ww. portale. 

4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestników konkursu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz 

wizerunku i wypowiedzi) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz 

archiwizacji koniecznych dokumentów dot. konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć wybranych prac w materiałach 

promocyjnych oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych 

i  w  Internecie jako formę promocji autora, grupy, rodziny i konkursu w zakresie wszystkich 

pól eksploatacji obejmujących w szczególności:  

a. utrwalenie i zwielokrotnienie, w tym techniką drukarską, cyfrową i zapisu 

magnetycznego;  

b. wykorzystanie pracy lub jej fragmentów do innych form edytorskich (w szczególności 

plansze, plakaty, publikacje okolicznościowe);  

c. wprowadzenie do obrotu (upowszechnianie) poprzez środki masowego przekazu 

(prasa, radio, telewizja, Internet – strona internetowa i media społecznościowe 

Organizatora i/lub partnerów medialnych);  

d. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji Organizatora. 

6. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw 

autorskich majątkowych na Organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac 

konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie przenoszone są bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych. 

 

§4 

Organizacja konkursu 

1. Termin konkursu: 13 – 30 marca 2023 roku.   

2. Do udziału w konkursie uprawnia złożenie autorskiej pracy, określonej w § 5 ust. 1, wraz 

z  dokumentami określonymi w § 5 ust. 2 lit. a Regulaminu, w terminie wskazanym w § 5 ust. 

1lit.f). 

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania 

skutkuje utratą prawa do udziału w konkursie. 

4. Podanie danych teleadresowych wymienionych w § 5 ust. 2 lit. a jest warunkiem koniecznym             

do wydania nagrody Uczestnikowi. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest doręczenie do siedziby WCK lub przesłanie na 

adres e-mail: animator.kultury@wck.org.pl jednej pracy, do 30 marca 2023 roku do godz. 

16:00 (decyduje data wpłynięcia pracy). 

6. Do konkursu można zgłosić pracę w jednej określonej kategorii.  



 

§5 

Prace konkursowe 

1. Wymogi prawne: 

a. Do  prac powinny być dołączone następujące dokumenty: Formularz zgłoszeniowy 

z  oświadczeniem  indywidualnego uczestnika.  

b. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace wcześniej nigdy niepublikowane, 

nieudostępnione w Internecie, które nie były wcześniej zgłaszane do udziału w innych 

konkursach, a ponadto są oryginalnymi pracami indywidualnego autora. 

2. Wymogi techniczne: 

a. Praca może być wykonana w dowolnym stylu. Technikę i materiały wybiera samodzielnie 

każdy uczestnik.  

b. Każda praca powinna zostać opisana wg poniższego schematu - dane obowiązkowe: imię 

i  nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz e-mail; 

 

§6 

Ocena prac, ogłoszenie wyników 

1. Wszystkie nadesłane prace, spełniające wymogi regulaminowe, zostaną poddane ocenie przez 

Jury powołane przez Organizatora konkursu.  

2. Komisja oceniająca powołana przez Organizatora będzie brała pod uwagę oryginalność 

prezentowanych dzieł, kreatywność oraz spójność z założeniami konkursu, wartość artystyczną 

i wkład pracy. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wck.org.pl, najpóźniej 

w  terminie do 3 dni roboczych od zakończenia konkursu. 

 

§7 

Nagrody 

1. Spośród prac konkursowych Jury przyzna jedną nagrodę w każdej kategorii wiekowej 

w określonej formie artystycznej.  

2. Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagrody specjalnej na wniosek komisji 

konkursowej. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Przekazanie prac konkursowych jest jednoznaczne ze złożeniem przez uczestnika 

oświadczenia, że zgłoszone prace nie będą naruszały praw osób trzecich, ani im zagrażały, 

w  szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

W  przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia 



praw określonych powyżej, uczestnik zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności 

względem osoby trzeciej z tego tytułu, a w przypadku, gdyby Organizator poniósł koszty lub 

wydatki z tytułu zgłoszonych roszczeń, Uczestnik, który zgłosił kwestionowane prace, zwróci 

Organizatorowi wszelkie koszty i wydatki przez niego poniesione. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród 

laureatom z powodu: braku możliwości kontaktu z laureatem, odmowy przyjęcia nagrody, 

podania nieprawidłowych danych osobowych, uniemożliwiających przekazania nagrody. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia puli nagród według własnego 

uznania. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych                             

lub nieprawdziwych danych Uczestnika w trakcie zgłoszenia. 

5. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez 

Uczestnika postanowień Regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, w całym okresie trwania konkursu, czy 

Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia stosownych 

oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów. 

Niespełnienie warunków konkursu określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów 

prawa, lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika 

z  konkursu i utratę prawa do nagrody. Z tytułu wykluczenia Uczestnikowi nie przysługują żadne 

roszczenia wobec Organizatora. 

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane 

polubownie, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia w ten sposób, w terminie 14 dni 

od dnia powstania sporu, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny, 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

Organizator 

Wejherowskie Centrum Kultury 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

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 (dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane jest 

Wejherowskie Centrum Kultury, z siedzibą: ul. Jana III Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który może udzielić Państwu więcej 

informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: email: 

iod@um.wejherowo.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów na konkurs 

WielkaMoc świątecznych życzeń dla widzów FK organizowaną przez Wejherowskie Centrum Kultury. 

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których 

zostały pozyskane. 

6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich 

sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 –17 RODO. 

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO. 

8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji 

wszystkich założeń Regulaminowych konkursu WielkaMoc świątecznych życzeń dla widzów FK. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

*RODO – Rozporządzenie 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). 

 


