Jankowice, 01.02.2019

REGULAMIN KONKURSU NA NAPISANIE BAJKI O PAŁACU JANKOWICE
W RAMACH PROJEKTU „PAŁAC W BAJKOWYCH SŁOWACH”

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady Konkursu w ramach projektu „Pałac w bajkowych
słowach” (zwanym dalej „Konkursem”) na napisanie bajki z elementami historii
Pałacu Jankowice.
2. Konkurs jest organizowany przez Pałac Jankowice zwany dalej „Organizatorem”.
3. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac, które zostaną opublikowane.
4. Tematyka bajek ma nawiązywać do elementów historii Pałacu Jankowice.
II. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec gminy Tarnowo Podgórne,
bez względu na wiek. Organizator ma prawo weryfikowania miejsca
zamieszkania
3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną bajkę konkursową, nie publikowaną
wcześniej oraz nie biorącą udziału w innych konkursach.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
III. Zasady Konkursu
1. Konkurs trwa od 18.02.2019r. do 31.03.2019r.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową wskazaną przez
Organizatora,
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru spośród wszystkich nadesłanych bajek,
które spełniają wymagania Konkursowe.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu bajki, która
narusza Regulamin.
IV. Wytyczne dotyczące bajki
1.
2.
3.
4.

Organizator zastrzega, że bajka musi nawiązywać do historii Pałacu Jankowice.
Organizator nie dopuści do Konkursu bajki, która ma treści niemoralne
Do konkursu może zostać zgłoszony tylko utwór napisany w języku polskim.
Organizator ustala, że minimalna długość bajki wynosi 3 strony formatu A4
(czcionka rozmiar: 12 pkt. Times New Roman).

5. Nadesłane bajki ocenia Komisja Konkursowa według następujących kryteriów:
- ciekawy i oryginalny pomysł,
- tematyka związana z historią Pałacu Jankowice.
V. Zasady dostarczenia pracy
1. Praca konkursowa musi zostać dostarczona do 31.03.2019r.
2. Sposoby dostarczenia prac:
prace
konkursowe
można
przesyłać
na
adres
mailowy:
palac.jankowice@tarnowo-podgorne.pl
wpisując
w treści
wiadomości:
imię i nazwisko autora bajki oraz nr tel. kontaktowego, wraz z wypełnionym
formularzem
kontaktowym
(zał.
nr
1);
- prace konkursowe można dostarczyć osobiście do siedziby Pałacu Jankowice u.
Ogrodowa 2, 62-080 Jankowice, w godzinach otwarcia pałacu, w zamkniętej
kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem autora oraz dopiskiem: „Pałac
w bajkowych słowach”, wraz z wypełnionym formularzem kontaktowym (zał. nr
1);
- prace konkursowe można przesłać pocztą na adres: Pałacu Jankowice
ul. Ogrodowa 2, 62-080 Jankowice, załączając wypełniony formularz kontaktowy
(zał. nr 1), o kwalifikowalności decyduje data stempla pocztowego.
VI. Nagrody
1. W Konkursie zostaną nagrodzeni autorzy najciekawszych bajek wybranych
przez Komisję Konkursową.
2. Główną nagrodą przyznaną autorom najciekawszym prac konkursowych jest
umieszczenie bajek w zbiorczej publikacji „Pałac w bajkowych słowach” wraz
z imieniem i nazwiskiem autora, wydanej z okazji I urodzin Pałacu Jankowice.
3. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w Pałacu
Jankowice 12.05.2019.
4. Wyniki
Konkursu
zostaną
ogłoszone
na
stronie
Organizatora
www.palacjankowice.pl do 08.04.2019.
VII. Prawa autorskie
1. Przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu jest równoznaczne z tym, że
Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw
majątkowych na Pałac Jankowice.
2. Przekazanie autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt. 1 odbędzie
się przez podpisanie oświadczenia, przygotowane przez Organizatora.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone
w Regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na
Konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób
trzecich.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw
autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.
3. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000)
4. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie Organizatora:
www.palacjankowice.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Niżej podpisany/a Pan/Pani .........................................................................., zamieszkały/a
w ................................................., ul....................................,
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pałac Jankowice z siedzibą w Jankowicach
przy ul. Ogrodowej 2, moich danych osobowych/danych osobowych mojego
dziecka (podopiecznego) w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
konkursu na napisanie bajki o Pałacu Jankowice w ramach projektu „Pałac
w bajkowych słowach”.
2. Zostałam/em poinformowana/y, że Administratorem danych osobowych jest Pałac
Jankowice z siedzibą w Jankowicach przy ul. Ogrodowej 2. Dane kontaktowe do
inspektora ochrony danych: iod.palacjankowice@tarnowo-podgorne.pl. Moje dane
będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu na
napisanie bajki o Pałacu Jankowice w ramach projektu „Pałac w bajkowych
słowach”. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów. Zostałam/em poinformowana/y,
że wyrażenie zgody jest dobrowolne ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału
w konkursie. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przed jej wycofaniem. Dane osobowe
będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody
na przetwarzanie danych osobowych. Moje dane osobowe nie będą przekazywane
do państw trzecich. Moje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Mam prawo dostępu do Moich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

..............................................................
data, podpis Uczestnika/rodzica(opiekuna)

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Pałac Jankowice mojego
wizerunku/wizerunku mojego dziecka(podopiecznego), w tym na obrót
egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie
wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami,
rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób
utrwalonymi w ramach realizacji konkursu, w szczególności poprzez: plakaty, ulotki,
bilboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne i
radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach (Gazetka „Sąsiadka Czytaj”),

rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie (w tym na
portalach społecznościowych Facebook, Twitter, You Tube, itp.
4. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza
niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
5. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialnie.

..............................................................
data, podpis Uczestnika/rodzica (opiekuna)

