REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ STYLIZACJĘ
„COSPLAY SZOPEN DLA KAŻDEGO”

Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im Marii Konopnickiej w
Ciechanowie
Przedmiotem konkursu jest wykonanie stylizacji kostiumowej przypominającej postać wybitnego
polskiego kompozytora Fryderyka Chopina z okazji jego urodzin oraz zaprezentowanie się w niej
osobiście.
Konkurs na Najlepszą Stylizację będzie prowadzony w dwóch kategoriach:
- najlepsze foto
- najlepszy TikTok
Uczestnikami konkursu mogą być:
- dzieci
- młodzież
- dorośli.
Adekwatnie do zgłoszeń Organizatorzy zakwalifikują pracę do odpowiedniej kategorii wiekowej.
Zgłoszone prace artystyczne należy przysyłać do 9 marca 2021r. na adres: pbartczak@pckisz.pl
W przypadku TikToka oznaczamy w nim profil @pckisz_ciechanow zaś na e- mail przesyłamy
swojego dane oraz nick @ na TikToku
Zgłoszenie powinno zawierać:
Imię i nazwisko, wiek uczestnika
Aktualny numer telefonu (służący do szybszego kontaktu, gdyby uczestnik nie odpowiadał na emaile),
Zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie w formie zdjęcia oraz TikToka o
treści:

Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

danych

osobowych

mojego

dziecka…....................................(imię i nazwisko dziecka) przez Powiatowe Centrum Kultury i
Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w celu realizacji konkursu na Najlepszy Cosplay ( w
przypadku osoby niepełnoletniej)
Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych …....................................(imię i nazwisko) przez Powiatowe
Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w celu realizacji konkursu na
Najlepszy Cosplay (w przypadku osoby pełnoletniej)
Organizator powoła Jury Konkursowe w składzie przynajmniej trzech osób, które oceni
wszystkie zgłoszone prezentacje, a o wynikach poinformujemy laureatów. Taka wiadomość
również ukaże się na Fanpage’u, stronie oraz w mediach. Zwycięskie prezentacje zostaną też
udostępnione publicznie w formie zdjęć.

1. Ochrona danych osobowych
1. Podanie numeru telefonu przez uczestnika wydarzenia (zwany dalej: Uczestnik) jest dobrowolne,
ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu, ich niepodanie uniemożliwia przekazanie
świątecznej nagrody. Numer telefonu Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu
poinformowania Uczestnika o odbiorze nagrody.
2. Dane osobowe uczestników wydarzenia są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i
zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia wydarzenia.
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny zobowiązującymi przepisami,
w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia
danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych
osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez
podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: pckisz@pckisz.pl (wystarczy użycie
sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez PCKiSz”).
Postanowienia końcowe
1. Udział uczestnika w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz jego opiekuna
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady wydarzenia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do wydarzenia w sposób niezgodny z
regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami regulaminu, w tym również wynikające z
niewłaściwego jego zrozumienia.
4. Lista uczestników w tym imiona i/lub nazwiska oraz zdjęcia w przebraniu zostaną opublikowane
na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook.

