
 

REGULAMIN KONKURSU 

 Koncert życzeń „Kocham Cię Mamo” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Kamiennej Górze. 
2. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej organizatora  

www.domkultury-kg.org.pl.  
3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie i warunki organizacyjne.  
4. Zgłoszeń do konkursu można dokonywać do 20 kwietnia 2022 r. 

II. CEL KONKURSU 

1. Rozwijanie zainteresowań artystycznych i wokalnych.  
2. Rozwijanie kreatywności. 

III. PRZEDMIOT I ADRESACI KONKURSU 

1. Adresatami konkursu są mieszkańcy Kamiennej Góry.  
2. Uczestnicy konkursu nagrywają piosenkę dla Mamy i przesyłają drogą elektroniczną, 

bądź dostarczają osobiście do Centrum Kultury (format zapisu dowolny: plik mp4, plik 
mp3, wave itp.).  

3. Z dostarczonych materiałów organizator wybierze artystów, którzy nagrają piosenki 
w studiu nagrań w Centrum Kultury, a następnie zostanie wydana płyta z tymi 
piosenkami. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie 
telefonicznie lub mailowo. 

4. W dniu 26 maja 2022 r. finaliści konkursu zaprezentują się podczas koncertu z okazji 
Dnia Matki zorganizowanego przez Centrum Kultury. 

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić mieszkańcy Kamiennej Góry w dowolnym 
wieku.  
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 piosenkę o tematyce nawiązującej do tytułu 

konkursu.  
3. Zgłoszenie do udziału w konkursie powinno zawierać: uzupełnioną kartę zgłoszenia, a 

w przypadku osób niepełnoletnich karta zgłoszenia musi zostać podpisana przez 
opiekuna prawnego oraz plik z własną piosenkę. 
4. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Centrum Kultury, ul. T. Kościuszki 4                          

w Kamiennej Górze. 

http://www.domkultury-kg.org.pl/


5. Pliki z piosenkami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ck@umkg.pl lub 
dostarczyć osobiście wraz z kartą zgłoszeniową do 20 kwietnia 2022 r.  

6. Zgłoszenie udziału w konkursie jest dobrowolne.  
7. Udział w konkursie jest nieodpłatny.  
8. Uczestnik akceptuje warunki konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.  
9. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na warunki niniejszego Regulaminu.  
10. Zmian w Regulaminie dokonuje organizator i ogłasza je na stronie internetowej.  
11. Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje organizator.  
12. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej organizatora konkursu oraz 

fanpage na Facebooku Centrum Kultury.  
13. Od wyników konkursu nie przysługują odwołania.  
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów, 
nieprzewidzianych okoliczności lub zadziałania siły wyższej. 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury w Kamiennej Górze z 
siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Tadeusza Kościuszki 4.  

2. Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail 
iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 
kontaktować poprzez adres e-mail iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres 
siedziby organizatora.  

4. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej organizatora w 
zakładce Regulamin konkursu Koncert życzeń „Kocham Cię Mamo” oraz w karcie 
zgłoszeń uczestnika. 

 

VI. ZAKOŃCZENIE KONKURSU 

1. Lista laureatów zostanie ogłoszona na fanpage na Facebooku Centrum Kultury. 
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora         

(o sposobie podziału nagród decyduje jury konkursu). 
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KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

KONCERT ŻYCZEŃ  „Kocham Cię Mamo” 

ORGANIZOWANYM PRZEZ CENTRUM KULTURY W KAMIENNEJ GÓRZE 

Ja …………………………………….………………………………………………………………………………...................... 

/imię i nazwisko uczestnika/ opiekuna prawnego/ 

zgłaszam chęć mojego udziału/udziału mojego dziecka*…………………………………………………..….. 

Nr telefonu …………………………………………… adres, e-mail….............................……….……………...... 

w konkursie pn. KONCERT ŻYCZEŃ „Kocham Cię Mamo” organizowanym przez Centrum 
Kultury w Kamiennej Górze. 

*niepotrzebna skreślić                     ……………………………………………………………. 

                           (podpis uczestnika /opiekuna prawnego) 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia 27 
kwietna 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, danych osobowych mojego 
dziecka, w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej. 

……………………………………………………………. 

                            (podpis uczestnika /opiekuna prawnego) 

Oświadczam, że poinformowano mnie o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

……………………………………………………………. 

                            (podpis uczestnika /opiekuna prawnego) 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu pn. KONCERT ŻYCZEŃ „Kocham Cię Mamo” oraz 

akceptuję zapisy w nim zawarte. 

…………………………………………………………….                                                             
(podpis uczestnika /opiekuna prawnego) 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.. 13 ust. 1 i 2 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 (zwanego dalej „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Pani 
danych osobowy. 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury w Kamiennej Górze z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) 
przy ul. Tadeusza Kościuszki 4. 

2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprze e-mail iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail 
iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pana/i danych osobowych przez administratora, w tym 
realizacji Pana/i praw wynikających z RODO. 

4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. Lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z udziałem w konkursie organizowanym przez Centrum Kultury pn. 
KONCERT ŻYCZEŃ „Kocham Cię Mamo” 

5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być podmioty świadczących usługi na rzecz administratora na podstawie 
stosownych umów. Administrator może umieścić Pana/i dane, na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych 
prowadzonych przez administratora, na podstawie zgody. 

6. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

7. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do osiągnięcia celu na jaki zostały 
zebrane, oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

8. Posiada Pan/i prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych. 

9. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano a podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych. Organem 
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2. 

11. Podanie przez Pana/i danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości 
uczestnictwa w konkursie pn. KONCERT ŻYCZEŃ „Kocham Cię Mamo” 

12. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane. 

…………………………………………………………. 

                            (podpis uczestnika /opiekuna prawnego) 
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