
REGULAMIN 

Konkursu walentynkowego „Rymy romantyczne” 

 

§1 

Organizator 

 

1. Konkurs  walentynkowy  pt.:  „Rymy  romantyczne”  zwany  dalej  „Konkursem”   jest
przeprowadzany oraz organizowany przez Miejski Dom Kultury w Wołominie, zwany dalej
„Organizatorem”. 
2. Odpowiedzialny za prawidłowy przebieg konkursu jest organizator - Miejski Dom Kultury
w Wołominie. 
3. Konkurs jest organizowany z okazji Walentynek.
  

§ 2 
Postanowienia ogólne 

1. Celem konkursu jest: 

 Rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji literackiej, 

 rozwijanie wrażliwości i wzbogacanie osobowości uczestników konkursu, 
 kształtowanie zamiłowania do poezji.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć w nim udział.
3. Informacje na temat konkursu opublikowane są na stronie  

internetowej:  www.mdkwolomin.pl i na profilu Facebook Miejskiego Domu Kultury w
Wołominie. 

 
§ 3 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Przedmiotem Konkursu jest napisanie romantycznego wiersza.

a) Wiersz musi zawierać rymy.

b) Ilość znaków z których składa się wiersz jest nieograniczona, ale nie mniejsza niż 20.

c) Tematyka wiersza musi nawiązywać do miłości, uczuć, emocji.

2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden wiersz.  

3. Wiersz  należy  zamieścić  w  komentarzu  pod  postem  konkursowym  na  profilu  Facebook
Miejskiego Domu Kultury w Wołominie. https://www.facebook.com/mdkwolomin/

4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie. 
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§ 4 

Nagrody 

1. Organizator Konkursu przyzna nagrodę rzeczową w postaci biletów do kina dla pary.

2. Nagrody  przyznane  w  Konkursie  nie  podlegają  wymianie  na  inne  nagrody  ani  na  ich
równowartość pieniężną. 

3. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 

4. Ogłoszenie  wyników  zostanie  opublikowane  na  stronie  internetowejwww.mdkwolomin.pl
oraz w mediach społecznościowych. 

5. Prace można publikować w komentarzach pod postem konkursowym do dnia 13 lutego
2023 r. do godz. 20  

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 14 lutego 2023r.
7. Zwycięzcy Konkursu będą poinformowani o terminie i miejscu odebrania nagród. 

8. Organizator nabywa prawo rozporządzania autorskimi tekstami oraz prawo do wyłącznego
korzystania  ze zwycięskiego wiersza na wszystkich  polach  eksploatacji  znanych w chwili
zawarcia przedmiotowej umowy, w szczególności prawo do: a) publikacji pracy w mediach
(elektronicznych, TV, prasie); 
b) publicznego wystawiania wiersza; 

c) zwielokrotnienia  wiersza  techniką  wybraną  przez  Organizatora  do  celów  podanych
powyżej; 

d)  publicznego wystawiania, najmu dzierżawy użyczania wiersza; 
e) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania wierszem w kraju i za granicą, 

§ 5 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami opublikowany jest stronie internetowej Miejskiego
Domu Kultury w Wołominie www.mdkwolomin.pl 

2. Pytania dotyczące Konkursu można kierować do Organizatora drogą elektroniczną na adres 

bartlomiej.domanski@mdkwolomin.pl

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

5. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  uniemożliwiające
przeprowadzenie  Konkursu  spowodowane  okolicznościami  niezależnymi  od
Organizatora.  
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§ 6 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO):

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby produkcji spotu jest Miejski 
Dom Kultury, ul. Mariańska 7, 05-200 Wołomin;
2. W Miejskim Domu Kultury w Wołominie jest powołany Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych (IODO) - Marcin Karczmarczyk, e-mail: marcinka  @mdkwolomin.pl  
3. Zbierane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu wyrażenia zgody na 
publikację wizerunku dziecka w materiale promocyjnym lub informacyjnym Gminy Wołomin na  
podstawie art. 6 ust. 1 lit.a ww. Rozporządzenia;
4. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.
4. Odbiorcą pozyskanych przez Organizatora danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w 
Wołominie.
5. Gromadzone dane osobowe będą przechowywane wieczyście. Po 25 latach zostaną przekazane 
do Archiwum państwowego w Warszawie.
6. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 
- dostępu do swoich danych osobowych, 
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 
niekompletnych danych osobowych, 
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,        
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 
osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą 
podlegać profilowaniu.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyrażenia zgody na 
wykorzystanie wizerunku dziecka w materiale promocyjnym lub informacyjnym Gminy Wołomin.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w nagraniu 
materiału promocyjnego lub informacyjnego Gminy Wołomin.

Zapoznałem/-am się i akceptuję

………………………………………………...…………………
                                                                                                       Data, Imię i Nazwisko 
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§ 7
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

1. Niniejszym  oświadczam,  iż  zapoznałem  się  z  Regulaminem  konkursu  „Rymy
romantyczne” i w całości go akceptuję, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

2. Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w działaniach wskazanych
przez MDK Wołomin i w chwili obecnej nie są mi znane żadne choroby czy dolegliwości
ograniczające  taką  możliwość,  w  szczególności  uczulenia,  reakcje  alergiczne  lub
niepożądane. 

3. Oświadczam, iż jako Uczestnik Konkursu będę stosował działania zalecane przez 
Organizatorów i/lub Partnerów Konkursu.

4. Oświadczam, że w całości przeczytałem i zrozumiałem treść powyższego Oświadczenia i 
je akceptuję bez zastrzeżeń.

5. Wyrażam zgodę na nieopłatną  zgodę na publikę  mojego wizerunku oraz przekazanego
przeze  mnie  wiersza,  w  tym  rozpowszechnienia  nagrania  wizerunku  utrwalonego  w
jakiejkolwiek  sposób  i  na  dowolnym  nośniku  informacji,   jak  również  wykorzystania
wizerunku na stronach internetowych, portalach społecznościowych Facebook, Instagram,
tik  tok   Miejskiego  Domu  Kultury  w  Wołominie,  Urzędu  Miejskiego  w  Wołominie,
partnerów Konkursu  bez ograniczeń czasowych czy terytorialnych , wykorzystywania w
publikacjach za pośrednictwem wszelkich mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i
wyłącznie  w  celach  informacyjnych,  edukacyjnych,  promocyjnych  i  reklamowych.
Również  wyrażam  zgodę  na  użycie  mojego  wizerunku   do  różnego  rodzaju  form
elektronicznego  przetwarzania  obrazu,  kadrowania  i  kompozycji,  bez  obowiązku
akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za
nieetyczne

6. Oświadczam, iż została mi przekazana klauza informacyjna RODO. 

Dane uczestnika:
Imię i Nazwisko: 
………………….……………………………………………………………………………...
Adres:
…………………………………………………………………………………………………
…………………..……..…………….………………………………………………………...
Telefon kontaktowy:
………………………………………………………………………………………………....  
Adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………...….
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