
REGULAMIN KONKURSU „TAŃCZ online” 
 

 
1. Organizator 

Organizatorem Konkursu „Tańcz online” (dalej: „Konkurs”) jest Centrum Kultury Izabelin  
ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, tel. 22 752 68 00, www.centrum.izabelin.pl (dalej: „Organizator”). 

2. Cele konkursu 
Celem Konkursu jest zaprezentowanie przez uczestnika lub uczestników (zespół) talentów tanecznych. 
Z uwagi na stan epidemii wirusa COVID-19, w konkursie - w przypadku zespołu może brać udział najbliższa rodzina 
lub osoby mieszkający w tym samym domu.  
 
Organizator zastrzega, że uczestnicy biorący udział w Konkursie, nie mogą swoim zachowaniem naruszać przepisów 
(nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.  
 
 

3. Forma (film) 
a) do Konkursu będą przyjmowane krótkie nagrania filmowe o długości do 60 sekund, 
b) w przypadku przesłania dłuższych materiałów Organizator ma prawo do skrócenia filmu do 60 sekund, 
c) jeden uczestnik może przesłać maksymalnie jeden materiał filmowy, 
d) materiał filmowy należy przesłać przez ogólnodostępną aplikację We Transfer. 
  

4. Warunki uczestnictwa 
a) Konkurs bez ograniczeń wiekowych, 
b) Materiały filmowe należy przesłać w terminie wskazanym w pkt. 5 wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszeniową 
– do pobrania na stronie www.centrum.izabelin.pl  w zakładce wydarzenia,  
c) Uczestnik lub jego opiekun prawny - zgłaszający film do Konkursu:  
a. oświadcza, że materiał filmowy nie narusza praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,  
b. udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z materiału filmowego na zasadach 
określonych w Karcie Zgłoszeniowej, 
c. oświadcza, że żadna z osób ćwiczących nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Konkursie, 
d. osoby widoczne na filmie wyraziły zgodę na udział w konkursie.  
 
Z uwagi, iż filmy będą publikowane w serwisie Facebook, prosimy nie zamieszczać podkładów muzycznych 
naruszających prawa autorskie. 
 

5. Termin i sposób dostarczenia materiału filmowego 
a) termin dostarczenia materiału filmowego upływa w dniu 11 stycznia 2021 r., o godzinie 12.00, 
b) materiały filmowe wraz z podpisaną Kartą zgłoszeniową (fotografia Karty lub jej skan) należy przesłać na 
adres e-mailowy Organizatora: sekretariat@centrum.izabelin.pl z dopiskiem w tytule:  
„Tańcz online”, 
c) decyduje data wpływu wiadomości mailowej do Organizatora. 
 

6. Kryteria oceny materiału filmowego 
a) pomysłowość, 
b) oryginalność, 
c) zgodność z tematem. 
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7. Dyskwalifikacja materiału filmowego 
Jury może zdyskwalifikować materiał filmowy, który: 
a) został dostarczony po terminie, 
b) nie jest zgodny z tematem Konkursu. 
 

8. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród 
a) materiał filmowy oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora, 
b) ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 12 stycznia 2021 r. na FB Organizatora. Organizator nie 
powiadamia uczestników indywidualnie o wynikach Konkursu, 
c) Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia, 
d) dla uczestników, których przesłane materiały filmowe zostaną wyróżnione, Organizator przewidział 
upominki, 
e) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu, 
f) decyzje podjęte przez Jury są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie. 
 
 

9. Dane osobowe: 
a) Administratorem danych osobowych zebranych w związku z organizacją konkursu jest Centrum Kultury 
Izabelin, z siedzibą przy ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: 
22 752 68 00; 512 239 634 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl. 

b) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować we wszelkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, 
iod@perfectinfo.pl. 

c) Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

o organizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców, co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 
6 ust. 1 lit. e RODO); 
o umożliwienia kontaktu z osobami zgłaszającymi materiały filmowe lub ich rodzicami/opiekunami prawnymi 
w sprawach związanych z konkursem, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

d) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, 
prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów, podmioty upoważnione do ich otrzymania 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz osoby odwiedzające fanpage CKI  
w portalu społecznościowym Facebook. 

e) Dane osobowe związane z organizacją konkursu będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania. Dane kontaktowe będą przechowywane na czas organizacji konkursu lub do momentu 
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

f) Przysługują Państwu prawa do: 

o dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, 

o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

o prawo do przenoszenia danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie zgody, 

o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się jako zadanie realizowane 
w interesie publicznym, 

o wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie 
danych narusza przepisy RODO. 

g) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby móc uczestniczyć w konkursie. 

h) Ze względu na to, iż dane osobowe będą publikowane na fanpage’u Administratora w portalu 
społecznościowym Facebook, informujemy, że serwery Facebook Ireland mogą znajdować się w Stanach 
Zjednoczonych. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez 
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Facebook Ireland należy zapoznać się z Polityką Prywatności, dostępną na stronie: 
https://www.facebook.com/about/privacy. 

 
10. Postanowienia końcowe 

a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu. 
b) Wszelkie spory rozstrzyga Organizator, po wcześniejszym wniesieniu skargi na adres: 
sekretariat@centrum.izabelin.pl  
c) Uczestnik (jego opiekun prawny) zgłaszający pracę wraz z podpisaną Kartą zgłoszeniową akceptuje warunki 
niniejszego Regulaminu. 
d) Materiały filmowe niespełniające warunków Regulaminu nie będą rozpatrywane. 
e) Informacje w sprawie Konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 22 752 68 00 od poniedziałku do piątku  
w godz. 11.00-19.00 
f) Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi uczestnik.  
g) Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


