Regulamin konkursu „Narysuj mnie”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie pod
nazwą „Narysuj mnie!” („Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu i wyłaniania
Zwycięzcy.
2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy („Organizator”).
3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Best Film CO Sp. z o.o. („Fundator”).
4. Czas trwania Konkursu: od 21.01.2022 do 28.01.2022 r.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani
związany z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy
administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy
Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane
z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora lub Fundatora, a
w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu
społecznościowego Facebook®.
6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o
grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
7. Konkurs ma na celu promocję i zachęcenie użytkowników do aktywności
w obszarze promocji filmu „Wiki i jej Sekret”

8. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z
warunkami Regulaminu Konkursu i akceptuje je.
§2
Uczestnicy oraz zgłoszenia
1. Udział mogą wziąć jedynie dzieci w wieku 6-12 lat zamieszkałe na terenie Dzielnicy
Ursus („Uczestnik”).
2. W ramach danego Konkursu Uczestnik może zamieścić tylko jedna pracę
plastyczną.
3. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
4. Zgłoszenie musi być unikatowe, wcześniej niepublikowane.
5. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że Uczestnikowi przysługują
niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do pracy plastycznej.
w przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że praca
plastyczna nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie,
Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia Konkursowego.
6. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi
obyczajami, przekazów reklamowych, naruszać praw osób trzecich jak również nie
może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia Konkursowe, które
nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Jury podczas
wyłaniania Zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego
Zgłoszenia Konkursowego.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora, osoby
współpracujące z tym podmiotem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz
członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych,

rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
§3
Istota konkursu
1. Przedmiotem zadania konkursowego jest przesłanie przez rodzica lub opiekuna
prawnego skanu lub zdjęcia własnoręcznie wykonanej przez Uczestnika dowolną
techniką pracy plastycznej na adres e-mail: promocja@bpursus.waw.pl Praca
plastyczna ma prezentować wizerunek młodego wilka. W tytule wiadomości e-mail
należy wpisać: Konkurs „Narysuj mnie!” oraz imię i nazwisko.
2. Skan lub zdjęcie pracy plastycznej można nadesłać tylko w okresie trwania
konkursu tj. od 21.01.2022 do 28.01.2022 r.
3. Po zakończeniu Konkursu, Jury spośród wszystkich Uczestników, którzy zgłosili
swoje prace wyłoni 1 zwycięzcę i przyzna mu Nagrodę („Zwycięzcy”).
4. Zwycięzca zostanie powiadomiony e-mailowo lub telefonicznie o przyznanej
Nagrodzie w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
5. Wyłączona od udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że podejmowała działania lub zaniechania, jakie
w sposób niezgodny z prawem, zasadami uczciwej rywalizacji lub dobrymi
obyczajami, mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.
§4
Ocena zgłoszenia konkursowego i nagrody
1. Do wyłonienia Zwycięzcy Konkursu Organizator powoła jury („Jury”).
2. Kryterium wyboru Zwycięzcy przez Jury oraz podstawą przyznania Zwycięzcy
nagrody jest oryginalność i kreatywność Zgłoszenia Konkursowego.

3. Nagrodą w Konkursie jest maskotka wilczka (14cm).
4. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie
prawo przyznania Nagrody Uczestnikowi, którego Zgłoszenie Konkursowe zajmie
kolejne miejsce w rankingu przygotowanym przez Jury.
5. Nagroda zostanie przekazane Zwycięzcy Konkursu w terminie 5 dni roboczych
od zakończenia trwania Konkursu.
6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent
pieniężny.
§5
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres
email sekretariat@bpursus.waw.pl .
3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych. Adres e-mail inspektora ochrony danych:
iod@bpursus.waw.pl .
4. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu –
podstawą prawną przetwarzania jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego
uczestnika wynikająca z faktu nadesłania zgłoszenia. Zgodę można wycofać w
każdym momencie kontaktując się z Organizatorem. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez jej wycofaniem. Dane
osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu
oraz okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje mu również prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie jest niezbędne. Bez
podania danych osobowych zgłoszenie nie zostanie przyjęte.
§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bpursus.waw.pl
2. Regulamin obowiązuje od 21.01.2022 do 28.01.2022 roku.

