Regulamin konkursu na makietę „Amfiteatr oczami dziecka” w ramach obchodów
10-lecia Narodowego Centrum Polskiej Piosenki
§1
Organizator
Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu, 45–082,
ul. Piastowska 14a, NIP 754-10-19-285, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Opola
pod numerem 1/2012.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów w formie makiety przedstawiających Amfiteatr
Tysiąclecia z okazji 10-lecia utworzenia Narodowego Centrum Polskiej Piosenki i modernizacji Amfiteatru.
§3
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6-12 lat.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Uczestnicy konkursu wykonują jedną makietę w formacie minimum A3 w podstawie, na sztywnym
papierze, z materiałów ekologicznych lub pochodzących z recyklingu, wybranymi przez siebie
technikami plastycznymi.
4. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, w której skład wejdą przedstawiciele Narodowego
Centrum Polskiej Piosenki. Komisja w swojej ocenie będzie uwzględniać:
 poziom artystyczny wykonanej pracy,
 oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania.
5. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 23 czerwca 2021 r., Dział organizacji imprez Narodowego
Centrum Polskiej Piosenki, pokój nr 9.
6. Praca konkursowa powinna być podpisana na spodzie makiety (imię, nazwisko, przedszkole lub szkoła /
klasa). Prace muszą również posiadać dołączoną kartę zgłoszenia podpisaną przez osobę zgłaszającą
(rodzic/opiekun prawny/nauczyciel).
§4
Wyniki konkursu i nagrody
1. Komisja złożona z pracowników Narodowego Centrum Polskiej Piosenki wybierze 10 najciekawszych
prac, które zostaną udostępnione publicznie na wystawie zorganizowanej w holu Amfiteatru podczas
Nocy Kultury w dniu 25.06.2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.ncpp.opole.pl
oraz na facebooku NCPP.
2. Dla autorów trzech nagrodzonych prac zostaną ufundowane nagrody rzeczowe, dla 7 innych
wyróżnionych uczestników konkursu przygotowane zostaną pakiety gadżetów NCPP.
3. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
4. Decyzje Komisji są ostateczne.
5. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.
6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
7. Nagrody rzeczowe z uwagi na ich wartość nie będą objęte obowiązkiem podatkowym zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§5
Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Zgłoszenie do Konkursu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
prowadzenia konkursu, wyłonienia prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz w celach promocji i
informacji o Konkursie, zgodnie z przepisami 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 (RODO). Oświadczenie o wyrażeniu zgody zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest zawarta w Załączniku
nr 2 do Regulaminu Konkursu.
W przypadku wycofania przez uczestnika konkursu lub osoby zgłaszającej zgody na przetwarzanie
danych osobowych, formularz zgłoszeniowy zawierające jego dane osobowe zostanie niezwłocznie
zniszczony.
Wszelkie spory dotyczące konkursu wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami konkursu będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
Organizator może unieważnić konkurs bez podania przyczyny.
Wszelkich informacji udziela Dział Organizacji Imprez Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu,
pod adresem: biuro@ncpp.opole.pl

Załącznik nr 1

Zgłoszenie do konkursu na makietę „Amfiteatr oczami dziecka”
Imię i nazwisko
uczestnika
Wiek uczestnika

Osoba zgłaszająca
Telefon kontaktowy
Osoby zgłaszającej
Adres e-mail Osoby
zgłaszającej

Ja, niżej podpisany,
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu
(45-082) przy ul. Piastowskiej 14a, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu ,,Amfiteatr oczami dziecka”, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a 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 (RODO) w zakresie
niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i osób wyróżnionych,
przyznania nagród oraz w celach promocji i informacji o Konkursie.
2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z informacjami zamieszczonymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu
Konkursu, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi
przetwarzania moich danych osobowych, a także znane są mi wszystkie przysługujące mi zgodnie
z RODO prawa.
3. Oświadczam, że zgłoszona na konkurs praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności
nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę
trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej zrekompensuję
Organizatorowi, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem
przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie
powstaną z tego tytułu.
4. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje warunki Regulaminu konkursu „Amfiteatr oczami dziecka”.

……………………………………………………
podpis osoby zgłaszającej

Załącznik Nr 2

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 113 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), dalej „RODO”, informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz osób zgłaszających jest Narodowe
Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu (45-082) przy ul. Piastowskiej 14A.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych
Administratora pod adresem e-mail: IOD@ncpp.opole.pl
3. Dane osobowe uczestnika konkursu podane przez zgłaszającego oraz dane samego zgłaszającego, będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenie zgody, w celu przeprowadzenia
Konkursu „Amfiteatr oczami dziecka”, wyłonienia laureatów i osób wyróżnionych oraz przyznania im
nagród, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej i portalach
społecznościowych Administratora oraz w mediach, w celach promocji i informacji o Konkursie oraz w
celu archiwizacji.
4. Dane osobowe uczestnika konkursu oraz osób zgłaszających, będą przetwarzane do czasu zakończenia
Konkursu lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych. Zgoda może być cofnięta w dowolnym
momencie, przed rozstrzygnięciem konkursu, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres
IOD@ncpp.opole.pl, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
5. Dane osób nagrodzonych i wyróżnionych oraz osób je zgłaszających, po zakończeniu Konkursu, będą
przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu
archiwizacji.
6. Do danych osobowych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora, a także
podwykonawcy NCPP wyłącznie w zakresie świadczonych usług, w szczególności dostawcy usług
hostingu poczty elektronicznej oraz strony internetowej (w tym portali społecznościowych), podmioty
wykonujące usługi serwisowe, firmy świadczące usługi prawne, konsultacyjne i audytowe, organy
uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osób nagrodzonych oraz wyróżnionych mogą być rozpowszechniane, zgodnie z § 4 ust. 1
Regulaminu konkursu, w tym publikowane na stronie internetowej NCPP i portalach
społecznościowych.
8. Osobom, których dane osobowe przetwarza Administrator przysługuje prawo do wycofania zgody,
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa,
9. Podanie danych osobowych, ale konieczne do przeprowadzenia konkursu, udziału Uczestnika
w konkursie i do przyznania nagród.
10. Dane osobowe uczestników konkursu oraz osób zgłaszajacych nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

