REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,, PRZYJACIELE Z MUZYCZNEJ WIECZORNKI’’

1. Organizatorem konkursu pt. „Przyjaciele z Muzycznej Wieczorynki” jest Narodowe Centrum
Polskiej Piosenki z siedzibą przy ulicy Piastowskiej 14a, 45-082 Opole.
2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i adresowany jest do dzieci w wieku 3-10 lat.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Tematem konkursu jest wykonanie ilustracji przedstawiającej bohaterów piosenek
zawartych w programie Muzyczna Wieczorynka. Program dostępny jest na stronie www.
ncpp.opole.pl oraz fanpage’u i kanale Youtube Organizatora.
5. Pracę wykonaną dowolną techniką należy przesłać w formie zdjęcia lub skanu w komentarzu
pod postem konkursowym umieszczonym na fanpage ’u Narodowego Centrum Polskiej
Piosenki (https://www.facebook.com/ncpppl/
6. Każdy uczestnik może zaprezentować 1 pracę.
7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
8. 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.
9. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości 07.05.2020 r. na fanpage ’u Narodowego
Centrum Polskiej Piosenki https://www.facebook.com/ncpppl/
10. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
konkursu swoich danych osobowych.
11. Podane przez uczestników konkursu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i
przeprowadzenia konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych
Organizatora, a także w celach statystycznych, analitycznych, nawiązywania kontaktu z
właścicielem danych, wskazania laureatów konkursu.
12. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w
ustawy. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania w
siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw,
co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w
ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy
bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się
do Inspektora Ochrony Danych Organizatora pod adresem iod@ncpp.opole.pl.
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na polach
eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi
prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:,
a) rozpowszechniania utworu lub jego kopii, w tym jego publiczne, wystawienie, a także
publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie w Internecie, w ramach
dowolnych stron internetowych
oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub
nieodpłatnych,
b) wprowadzania do pamięci komputera,
c) wykorzystania utworów, jak również ich fragmentów, do celów promocyjnych i reklamy.

14. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do
niniejszego Regulaminu.
15. Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane przez Uczestników listem poleconym na
adres: Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14a, 45-082 Opole przez cały czas
trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 5 dni od daty zakończenia konkursu.
Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
16. Serwis Facebook nie jest w świetle prawa organizatorem niniejszego konkursu. Facebook w
żaden sposób nie sponsoruje, nie przeprowadza ani nie promuje konkursu i nie ponosi
odpowiedzialności za treści zawarte w konkursie ani też za przeprowadzenie samego
konkursu

