REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO
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Organizatorem konkursu (dalej; „Konkurs”) jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą pod adresem: 00–372
Warszawa, ul. Foksal 11, identyfikujące się numerem NIP: 5252357081, REGON: 140469560, wpisane do Rejestru
Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 1/06 (dalej: „Organizator”).
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Facebook,
działającego na komputerach stacjonarnych, przenośnych lub urządzeniach mobilnych, spełniającego wymogi
serwisu Facebook zgodnie z regulaminem serwisu Facebook.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która
ukończyła 16 rok życia. W konkursie może brać także udział osoba która nie ukończyła 16 roku życia za zgodą rodzica
lub opiekuna prawnego. Na żądanie Organizatora należy przesłać stosowną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w
Konkursie.
Uczestnikami nie mogą być osoby zatrudnione w Centrum Myśli Jana Pawła II oraz członkowie ich najbliższej rodziny
(za członków rodziny uznaje się wstępnych i zstępnych zatrudnionego w Centrum Myśli Jana Pawła II).
Konkurs odbywa się na fanpage’u Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II
https://www.facebook.com/stypendiajp2/ (dalej: „Fanpage”) w serwisie Facebook.
Konkurs odbędzie się w dniu 18.05.2020 r. i będzie trwał od momentu opublikowania posta konkursowego
w serwisie facebook.com do godziny 18:30. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. I etap trwa od chwili
opublikowania posta konkursowego do godziny 16:00 tego samego dnia. Prace przesyłane po tym czasie nie będą
brane po uwagę. II etap trwa od godziny 16:30 do godziny 18:30 tego samego dnia. Głosy przyznane po tym czasie
nie będą brane pod uwagę.
Nagrodami w Konkursie są upominki rzeczowe, których wartość nie przekroczy 100 zł.
Zadaniem uczestnika Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest wykonanie konkursowej pracy plastycznej lub literackiej
(dalej: Praca), której treść będzie inspirowana tematem „Pasje Karola Wojtyły” Technika wykonania Pracy jest
dowolna. Każdy Uczestnik może wykonać tylko jedną Pracę, którą należy przesłać w formacie jpg lub pdf
w wiadomości prywatnej do Fanpage’a do godziny 16:30. Jeżeli Uczestnik prześle, więcej niż jedną pracę
Organizator będzie brał pod uwagę Pracę przesłaną jako ostatnią.
Praca powinna merytorycznie odnosić się podanego tematu, a także spełniać zasady kultury wypowiedzi, tj. nie
zawierać zwrotów lub obrazów obraźliwych, wulgarnych, powszechnie uznanych za obelżywe oraz niezgodnych
z powszechnie obowiązującym prawem. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Prac, które nie
spełniają tych wymogów.
Uczestnik oświadcza, że Praca jest jego autorstwa oraz że dysponuje prawami do przesłanej Pracy, a udzielenie
licencji na rzecz Organizatora nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich. W przypadku przesyłania
Pracy z konta nie należącego do autora Pracy należy dodatkowo wskazać imię i nazwisko autora Pracy.
Z chwilą przesłania Pracy, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie
z Pracy poprzez opublikowanie Pracy na portalu Facebook na Fanpage’u w celu przeprowadzenia Konkursu oraz
pozostawienie publikacji na Fanpage’u po zakończeniu Konkursu, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką audiowizualną,
zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;
b) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Uczestnik zezwala Organizatora na dokonywanie zmian w Pracy w zakresie zmiany formatu, kadrowania, redakcji,
korekty oraz łączenia z innymi utworami.
Licencja upoważnia Organizatora do eksploatacji Pracy bez ograniczeń terytorialnych, w kraju i za granicą - przez
czas nieokreślony.
Organizator może udzielać dalszej licencji w granicach uzyskanej licencji.
Uczestnik zobowiązuję się nie wypowiadać udzielonej licencji, chyba że Organizator naruszy w sposób istotny
warunki licencji i nie zaprzestanie naruszeń mimo wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu oraz nie
rozporządzać prawami autorskimi do Pracy w sposób, który mógłby spowodować utratę lub ograniczenie udzielonej
Organizatorowi licencji w zakresie określonym powyżej.
Udzielenie licencji następuje nieodpłatne.
Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania Pracy.

18. Po godzinie 16:30 Organizator opublikuje na swoim Fanpage’u nadesłane Prace w celu umożliwienia głosowania za
pomocą polubień przez użytkowników serwisu Facebook. Głosowanie trwa do godziny 18:30. Nagrodzone zostaną
trzy osoby, których Prace otrzymają największą ilość polubień.
19. W przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 3 Organizator zastrzega sobie prawo przyznania odpowiednio mniejszej
liczby nagród. W przypadku remisu Organizator ma prawo przyznać nagrody większej liczbie Uczestników.
20. Po zakończeniu Konkursu Organizator wskaże zwycięzców w osobnym poście, a także wyśle do zwycięzców
wiadomość prywatną z prośbą o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do odbioru
nagrody.
21. Warunkiem odebrania nagrody jest przesłanie w terminie 7 dni od otrzymania prywatnej wiadomości o wygranej,
w wiadomości prywatnej do Fanpage’a informacji z następującymi danymi: imię i nazwisko, numer telefonu, a także
adres korespondencyjny. Przekazanie nagrody odbędzie się drogą korespondencyjną na podany adres
korespondencyjny.
22. Brak podania informacji z danymi osobowymi powoduje utratę prawa do nagrody. W takim przypadku prawo do
nagrody będzie przysługiwało Uczestnikowi, którego Praca otrzymała kolejną największą ilość polubień
w głosowaniu oraz którego zgłoszenie było zgodne z Regulaminem.
23. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na żadne inne przedmioty.
24. Fundatorem nagród jest Centrum Myśli Jana Pawła II.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników, w tym brak możliwości
przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawidłowych
danych do kontaktu lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są
sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Facebooka.
27. Organizator informuje, że serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane
z organizacją Konkursu na łamach serwisu Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany,
popierany, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited.
28. Reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
stypendia@centrumjp2.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
29. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz opis i żądanie zgłoszone w ramach
reklamacji.
30. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na
wskazany adres e-mail lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
31. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia w czasie Konkursu lub jego odwołania w przypadkach
nadzwyczajnych, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
32. Podając dane osobowe, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Myśli Jana
Pawła II w celu przeprowadzenia Konkursu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie, poprzez przesłanie takiej
prośby w wiadomości prywatnej na adres e-mail: stypendia@centrumjp2.pl Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podawane
są dobrowolnie, ale bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie. Dane osobowe zbierane są wyłącznie
w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyłonienia zwycięzców, przekazania nagród oraz rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
33. Administratorem danych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Dane będą
przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego je podano. Osoba, której dane są
przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do
odpowiedniego organu nadzoru, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. Administrator nie przewiduje
przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami
związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa
Unii. Odbiorcą danych osobowych jest podmiot zewnętrzny obsługujący system i oprogramowanie informatyczne
Facebooka oraz operator pocztowy – w przypadku osób podających swój adres korespondencyjny. Kontakt
z inspektorem danych osobowych Administratora można uzyskać w jego siedzibie – ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa,
pod adresem e-mail: iod@centrumjp2.pl, jak również pod numerem telefonu: 22 826 42 21.

34. Do kwestii nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
w tym kodeksu cywilnego.
35. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
36. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

