Regulamin konkursu „Tańce polskie”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Regulamin określa warunki konkursu: „Taoce polskie” rozgrywanego na fanpage’u I
Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka na Facebooku oraz na stronie
internetowe www.mazowsze.waw.pl zgo nie z art. 1 Ko eksu ywilnego - ustawy z n.
. .1
r. z. . r 1 poz. z pó n. zm. – ale zwanego „Konkursem”.
1. . Organizatorem Konkursu est Paostwowy Zespół Lu owy Pieśni i Taoca „Mazowsze" im.
Tadeusza Sygietyoskiego z sie zib : ul. wierkowa
Otr busy wpisany o Re estru Instytuc i
Kultury po numerem RIK 1
prowa zonego przez rz Marszałkowski Wo ewó ztwa
Mazowieckiego IP:
- - R O :
zwany w alsze cz ści ninie szego
regulaminu „Organizatorem".
1. . Fun atorem nagró rzeczowych w konkursie w postaci ga żetów est Organizator .
1. . Konkurs est organizowany ogłaszany i emitowany przez Organizatora na terenie
Rzeczpospolite Polskie la osób posia a cych obywatelstwo polskie w internecie: a w serwisie
społecznościowym Facebook oraz b na stronie www.mazowsze.waw.pl.
1. . Konkurs ma zasi g ograniczony technicznymi możliwościami korzystania użytkowników z
internetu.
1. . inie szy regulamin stanowi po staw prowa zenia Konkursu i określa ego warunki oraz prawa
i obowi zki ego uczestników.
1. . Konkurs realizowany est w serwisie społecznościowym Facebook oraz na stronie
www.mazowsze.waw.pl.
1. W ramach harmonogramu Konkursu opublikowane zostan wpis na Facebooku otycz cy
Konkursu oraz artykuł na stronie internetowe www.mazowsze.waw.pl.
1.9. W wyniku przeprowa zenia Konkursu wyłonionych zostanie 1 zwyci zca agro y łówne i
pi ciu zwyci zców nagró o atkowych.
1.1 . Każ y uczestnik poprzez zgłoszenie si o Konkursu wyraża zgo na opublikowanie swoich
anych osobowych w owolnym czasie w internecie publiczne u awnienie ego imienia nazwiska i
mie scowości zamieszkania na profilu I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka
na Facebooku ego imienia nazwiska i mie scowości zamieszkania po czas Konkursu ego promoc i i
ogłaszania wyników.
1.11. Przyst pienie o Konkursu wysłanie o powie zi za pośre nictwem profilu I Ogólnopolskiego
Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka na Facebooku lub wysłanie wia omości na po any a res
est równoznaczne z akceptac przez uczestnika ninie szego regulaminu w całości. czestnik
zobowi zu e si o przestrzegania określonych w ninie szym regulaminie zasa ak również
potwier za iż spełnia wszystkie warunki które uprawnia go o u ziału w Konkursie. czestnik
który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy ak kolwiek zasa w nim

określon może byd w każ ym czasie wykluczony z u ziału w Konkursie oraz traci prawo do
ewentualnej wygranej.
2. NAGRODY
.1 W wyniku Konkursu wyłoniony zostanie 1 zwyci zca i pi ciu laureatów nagró
Z obywca łówne agro y otrzyma nagro w postaci chusty. Z obywcy nagró
otrzyma zestaw ga żetów Zespołu „Mazowsze”.

o atkowych.
o atkowych

. Organizator oświa cza iż wszystkie nagro y zostan wy ane zgo nie z obowi zu cymi
przepisami prawa podatkowego. Nagrody w konkursie wydaje Organizator.
. Zwyci zcy zobowi zani s o po ania wszystkich anych osobowych i telea resowych
niezb nych o o bioru wysyłki nagro y.
. Organizator nie ponosi o powie zialności za niemożnośd o bioru lub nieo ebranie które kolwiek
nagro y z akie kolwiek przyczyny leż ce po stronie nagro zonego uczestnika.
2.5 Organizator nie ponosi o powie zialności za zmian mie sca zamieszkania i lub po anego przez
uczestnika Konkursu a resu lub zmian innych anych – uniemożliwia c kontakt z tym
uczestnikiem lub o ebranie przez niego zestawu nagró .
. O szczegółach o bioru i realizac i nagró Zwyci zca ane e yc i Konkursu zostanie
poinformowany przez Organizatora rog mailow lub w wia omości prywatne za pośre nictwem
profilu na Facebooku I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka. agro y zostan
wysłane przez Organizatora na adres korespondencyjny podany Organizatorowi.
. W przypa ku nieo ebrania nagro y przez zwyci zc i laureatów nagró o atkowych ane
e yc i Konkursu w terminie
ni o rozstrzygni cia Konkursu traci on prawo o nagro y.
2. Przy o biorze nagro y zwyci zca zobowi zany est okazad okument potwier za cy ego
tożsamośd lub w przypa ku o bioru te nagro y przez pełnomocnika zwyci zcy zobowi zany est on
okazad pisemne upoważnienie o zwyci zcy który wygrał an nagro zawiera ce nast pu ce
informac e: imi i nazwisko a res numer i seria owo u osobistego telefon kontaktowy tego
zwyci zcy oraz a notac o upoważnieniu określone osoby o o bioru w ego imieniu ane nagro y
ak również po pis tego zwyci zcy wraz z anymi osoby o biera ce czyli imieniem nazwiskiem
seri i numerem owo u osobistego oraz telefonem o biorcy. W przypa ku niespełnienia przez
osob po a c si za pełnomocnika zwyci zcy powyższych warunków nagro a nie b zie e
wy ana. agro y rzeczowe nie po lega wymianie na gotówk ani nagro y innego ro za u.
3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
.1 Zasa y Konkursu po ane zostan za pośre nictwem profilu na Facebooku I Ogólnopolskiego
Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka oraz na stronie konkursowej zamieszczonej w serwisie
mazowsze.waw.pl.
3.2 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia od dnia 12.08.2019 roku od godziny 11.00 do dnia
16.08.2019 roku do godziny 12.
zakooczenie przy mowania zgłoszeo .

3.3 W celu wzi cia u ziału w Konkursie należy w niach o 12.08.2019 roku od godziny 11.00 do dnia
16.08.2019 roku do godziny 12.00
1 polubid fanpage Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka
2/ przesład o powie na pytanie „Wymieo pi d polskich taoców narodowych. Który z nich est
twoim ulubionym i dlaczego?” w komentarzu na post konkursowy zamieszczony na profilu na
Facebooku I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka lub przesład e-mail
zawiera cy o powie na zadane na profilu Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka pytanie pod
adres info@mazowsze.waw.pl. Wia omośd e-mail oprócz o powie zi na pytanie powinna zawierad
ane zgłoszeniowe: imi nazwisko numer telefonu a res mailowy.
czestnik zobowi zany est posia ad pełni praw o tekstu przesłanego o Konkursu.
. Zgłoszenia nie mog zawierad treści wulgarnych obra liwych a także obscenicznych
zabronionych przez prawo lub go z cych w przekonania światopogl owe lub religi ne stanowi cych
łamanie prawa o równości oraz zawiera ce pornografi lub erotyk . Z cia filmy animac e
grafiki i o esłania linki zawarte w zgłoszeniu musz byd zgo ne z obowi zu cym na terenie
Rzeczpospolite Polskie porz kiem prawnym oraz zwycza ami i obycza ami współżycia społecznego
a w szczególności nie mog naruszad ani go zid w:
- prywatnośd lub innych praw osób lub organizac i które nie wyraziły na to zgo y - obre imi innych
osób lub organizac i
- zasa

uczciwe konkurenc i

- wiarygo nośd han low osób lub organizacji.
. W trakcie trwania Konkursu Komis a Konkursowa wybiera autora na ciekawszego zgłoszenia
spośró wszystkich przesłanych poprawnie zgłoszeo o Konkursu ocenia c poprawnośd i
kreatywnośd o powie zi na pytanie konkursowe.
. Zgłoszenia o Konkursu e na osoba może okonad nie wi ce niż e en raz.
. Zwyci zca zobowi zany est o po ania Organizatorowi swoich anych osobowych koniecznych
la celów przekazania nagro y.
. W Konkursie zostan uwzgl nione tylko prawi łowe w tym kompletne zgłoszenia na esłane
o Organizatora z uwzgl nieniem warunków określonych w regulaminie.
.
agro zone zgłoszenia mog zostad opublikowane w serwisie społecznościowym Facebook na
profilu I Ogólnopolskiego Konkursu im. St. Jopka na co uczestnicy Konkursu wyraża zgo poprzez
zgłoszenie si o Konkursu.
.1
a prawi łowym przebiegiem Konkursu czuwa komis a konkursowa w skła zie:
Przewo nicz cy: Macie Kotarba
złonek komis i: wa Szumna
złonek komis i: orota Reli zyoska
.11 Komis a konkursowa potwier za zgo nośd przeprowa zenia Konkursu z ninie szym
regulaminem.

.1
a prawi łowości przebiegu Konkursu i pracy komis i konkursowe czuwa wła ze statutowe
Organizatora.
.1 Organizator zastrzega możliwośd zmian w skła zie komis i konkursowe .
4. OGRANICZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE
.1 W Konkursie nie mog brad u ziału pracownicy i stali współpracownicy Paostwowego Zespołu
Lu owego Pieśni i Taoca „Mazowsze" im. Ta eusza Sygietyoskiego w Karolinie.
. Zakaz uczestnictwa w Konkursie otyczy również członków na bliższe ro ziny osób
wymienionych w pkt. 4.1.
.
czestnikami Konkursu byd osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie które ukooczyły lat 1
eżeli posia a zgo swo ego prze stawiciela prawnego na u ział w Konkursie i ewentualne
o ebranie w nim nagró .
.
czestnikiem Konkursu est osoba która spełniła wszystkie warunki określone w ninie szym
regulaminie i okonała zgłoszenia o Konkursu zgo nie z postanowieniami ninie szego regulaminu.
. POST POWANIE E LA A

NE

.1 Wszelkie zastrzeżenia otycz ce przebiegu lub rozstrzygni cia Konkursu należy skła ad
Organizatorowi pisemnie na a res: Paostwowy Zespół Lu owy Pieśni i Taoca „Mazowsze" im.
Ta eusza Sygietyoskiego ul. wierkowa
Otr busy w terminie nie łuższym niż 1 ni
roboczych o aty ego zakooczenia. Reklamac a powinna zawierad: imi nazwisko i wszelkie ane
umożliwia ce i entyfikac ane osoby ako uczestnika Konkursu ak również okła ne wskazanie
powodu reklamacji i jego uzasadnienie.
. W przypa ku przesłania reklamac i złożone za pośre nictwem poczty ecy u e ata stempla
pocztowego.
. Złożone przez uczestników reklamac e b
rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostan
powia omieni o wyniku rozpatrzenia reklamac i na piśmie przez Organizatora niezwłocznie e nakże
nie pó nie niż w terminie
ni o aty otrzymania reklamac i.
. POSTANOWIENIA O

OWE. O

ONA AN

OSO OW

.1 Pełna treśd regulaminu u ost pniona b zie o wgl u w sie zibie Organizatora w niu o
ponie ziałku o pi tku w go zinach o :
o 1 : oraz na stronie www.mazowsze.waw.pl w
czasie trwania Konkursu i w terminie 1 ni roboczych o ego zakooczenia.
. Wi ż c moc prawn ma wył cznie postanowienia ninie szego regulaminu. Materiały
reklamowe i promocy ne otycz ce Konkursu ma wył cznie charakter informacy ny.
. A ministratorem anych osobowych uczestników Konkursu est organizator konkursu t .
Paostwowy Zespół Lu owy Pieśni i Taoca „Mazowsze" im. Ta eusza Sygietyoskiego ul. wierkowa
05Otr busy.

. A ministrator przetwarza nast pu ce ane uczestników: imi i nazwisko a res mailowy oraz
mie sce zamieszkania. W przypa ku osób nagro zonych w konkursie dodatkowo Administrator
przetwarza adres korespondencyjny w celu przekazania nagrody.
. Organizator wyznaczył inspektora ochrony anych. Jest to osoba z któr czestnik Konkursu
może si kontaktowad we wszystkich sprawach otycz cych przetwarzania anych osobowych oraz
korzystania z praw zwi zanych z przetwarzaniem anych. Z inspektorem można si kontaktowad
przez e-mail: iod@mazowsze.waw.pl.
.
ane osobowe czestników Konkursu b
przetwarzane w celu przeprowa zenia Konkursu
oraz wyłonienia ego zwyci zców. ane osobowe zwyci zców konkursu b
przetwarzane w celu
opublikowania ich na stronie konkursowe oraz przekazania nagro y. a stronie Konkursowe
opublikowane zostanie imi i nazwisko zwyci zcy Konkursu tak aby zwyci zca w łatwy sposób
owie ział si o wygrane . Po staw prawn przetwarzania anych osobowych czestników est
zgo a któr wyraża czestnik poprzez tzw. wyra ne ziałanie potwier za ce czyli wysłanie o
Organizatora zgłoszenia konkursowego i lub wzi cie u ziału w Konkursie. O tym kto zostanie
zwyci zc Konkursu za ecy u e Komis a Konkursowa. Jeżeli przekazanie agro y b zie wi zało si z
powstaniem obowi zku po atkowego Organizator b zie przetwarzad ane osobowe zwyci zców
także aby wypełnid ci ż ce na nim obowi zki wynika ce z przepisów prawa.
. ane osobowe uczestników Konkursu b
przechowywane o kooca okresu prze awnienia
potenc alnych roszczeo lub o momentu wygaśni cia obowi zków przechowywania anych
wynika cych z przepisów prawa w zależności o tego który z tych terminów nast pi pó nie .
. Jeżeli w zwi zku z u ziałem w Konkursie czestnik złoży reklamac Organizator b zie
przetwarzad ane osobowe czestnika w celu zare estrowania oraz rozpatrzenia reklamac i.
Po staw przetwarzania anych b zie prawnie uzasa niony interes Organizatora polega cy na
konieczności weryfikac i zgłoszenia czestnika oraz możliwości obrony prze ewentualnymi
roszczeniami.
. Organizator b zie przetwarzał ane osobowe czestników w czasie trwania Konkursu a także
przez okres w którym zgo nie z Regulaminem Konkursu przysługu e czestnikowi prawo o złożenia
reklamac i. Organizator przestanie przetwarzad ane wcześnie eżeli czestnik wycofa zgo na ich
przetwarzanie. W zwi zku z wy aniem nagro y Zwyci zcy Konkursu ane osobowe Zwyci zcy b
zna owad si w okumentac i po atkowe a Organizator b zie e przechowywał o momentu
wygaśni cia obowi zków wynika cych z przepisów po atkowych.
.1 W zwi zku z wygraniem przez Zwyci zc Konkursu nagro y rzeczowe Organizator przekaże
ane Zwyci zcy o powie niemu po miotowi w celu or czenia nagro y. ane osobowe czestnika
Konkursu nie b
przekazywane poza urope ski Obszar ospo arcze O .
6.11. ane osobowe czestników mog zostad przekazane innym po miotom w szczególności
ostawcy systemów informatycznych agenc om marketingowym i partnerom me ialnym i
regionalnym po miotom świa cz cym usługi outsourcingu ksi gowości sponsorom w tym
dostawcom nagró w Konkursie itp. oraz w uzasa nionych przypa kach wynika cych z realizac i
ewentualnych roszczeo a ministratora kancelariom prawnym a także po miotom upoważnionym
o o bioru anych na po stawie przepisów prawa. ane osobowe czestników mog zostad również

przekazane po miotom którym Organizator powierzył o przetwarzania ane osobowe na
po stawie umów.
.1 . czestnik Konkursu posia a prawo o ż ania o A ministratora:
a. ost pu o swoich anych osobowych
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. usuni cia swoich anych osobowych
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. wniesienia skargi o organu na zorczego którym est rz
(https://uodo.gov.pl),

Ochrony anych Osobowych

f. przenoszenia danych,
g. cofni cia zgo y na przetwarzanie anych osobowych w owolnym momencie. ofni cie zgo y nie
wpłynie na zgo nośd z prawem przetwarzania którego okonano na po stawie zgo y prze e
cofni ciem e nakże uniemożliwi alsze uczestniczenie w konkursie
h. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie
est niezb ne o wykonania za ania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wła zy publiczne powierzone A ministratorowi oraz g y przetwarzanie est
niezb ne o celów wynika cych z prawnie uzasa nionych interesów realizowanych przez
a ministratora lub przez stron trzeci . W celu wykonania powyższych uprawnieo należy
skontaktowad si z A ministratorem po a resem: io @mazowsze.waw.pl
.1 . ane osobowe uczestników Konkursu nie po lega zautomatyzowanemu po e mowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
Warszawa, 12.08.2019 r.

