
REGULAMIN KONKURSU NAGRAJ TO SAM 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Raciborskie Centrum Kultury, ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz  

 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Warunkiem 

uczestnictwa jest zgoda rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika. 

 

3. Celem konkursu jest pobudzanie kreatywności i świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. 

 

4. Uczestnicy przygotowują nagranie filmowe (max. 5 minut) przedstawiające samodzielne 

wykonanie dowolnej pracy w nurcie DIY (zrób to sam) z użyciem przynajmniej jednego 

przedmiotu pochodzącego z recyklingu. 

 

5. Forma pracy, sposób wykonania i rejestracji filmiku zależą od inwencji uczestnika. 

 

6. Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: ara@rck.com.pl bądź Messenger 

Raciborskiego Centrum Kultury (we transfer, link, plik itp.) lub dostarczyć do siedziby RCK (ul. 

Chopina 21p.105) na nośniku cyfrowym wraz z wymaganymi oświadczeniami (patrz poniżej). 

Ostateczny termin dostarczenia prac 10 stycznia 2021 r. Praca powinna być opisana: imię, 

nazwisko, szkoła, wiek, numer telefonu, adres mailowy. 

 

7. Prace będą publikowane przez RCK na fanpage Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury 

(www.facebook.com.pl/RaciborskieCentrumKultury) w terminie od 4 do 15 stycznia 2021 r. 

 

8. Organizator przewiduje nagrodę główną przyznaną przez jury konkursu, w skład którego wejdą 

instruktorzy RCK. Kryteria oceny: pomysłowość, estetyka wykonania pracy i nagrania, ogólny 

wyraz artystyczny. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. Organizator zastrzega sobie 

prawo  przyznania więcej niż jednej nagrody w zależności od poziomu i ilości nadesłanych prac. 

 

9. Organizator przewiduje również nagrodę publiczności. O przyznaniu nagrody publiczności 

decydować będzie ilość polubień pod filmikiem – na fanpagu RCK. Szybsze przesłanie filmiku 

może zadecydować o uzyskaniu większej ilości polubień. 

 

10. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 18 stycznia 2021 r. o godzinie 12.00 na 

fanpage RCK. Organizator z laureatami skontaktuje się telefonicznie lub mailowo. 

 

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na 

publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika. 

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny i oraz zmian 

w regulaminie. 

 

13. „Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z 

organizacją konkursu na łamach serwisu”. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ara@rck.com.pl
http://www.facebook.com.pl/RaciborskieCentrumKultury


 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

I NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU 

„NAGRAJ TO SAM” 

 

 

 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, mojego dziecka/podopiecznego przez 

Raciborskie Centrum Kultury, ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz. 
Oświadczam, iż  

wyrażam zgodę 

nie wyrażam zgody  

na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego 

 

 

………………………………………………………………………….…………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

 

poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Raciborskie Centrum Kultury, 

ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. ze zm.) oraz udzielamy nieodpłatnej niewyłącznej, 

nieograniczonej w czasie oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie utrwalonego 

wizerunku na następujących polach eksploatacji:  

1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej 

formie,  

2. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  

3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

4. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym,  

5. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, 

broszurach, prezentacjach, bilbordach, 

6. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

 

 

…….………………………………………………..…………………..  
 Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ pełnoletniego uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 


