
 

REGULAMIN KONKURSU „WKOMPONUJ SIĘ W MURAL” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w formie internetowej. 

3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku  

o grach hazardowych ( Dz.U. 2020 poz. 2094). 

4. Tematem konkursu jest fotografia osoby „wkomponowanej” w gorzowski mural.  

5. Mural musi znajdować się na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.  

6. Nadesłane fotografie będą publikowane na stronie  Inkluzywnej Pracowni Edukacji 

Artystycznej oraz/lub MCK Gorzów na platformie Facebook. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania fotografii o treściach niezgodnych 

z prawem, które wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają 

treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące 

przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje. 

8. Terminy: 

- 9.04.2012  : ogłoszenie konkursu, 

- 9.04-27.04 2021: przesyłanie fotografii konkursowych do organizatora oraz publikacja 

zdjęć na stronach MCK Gorzów na Facebooku, 

- 04.05.2021 roku : ogłoszenie wyników konkursu. 

9. Formuła konkursu jest otwarta i nie zakłada ograniczeń tematycznych, wiekowych ani 

geograficznych.  

10. Każde zdjęcie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, tytułem i dołączoną 

lokalizacją muralu.  

11. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (wykonane samodzielnie przez 

uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, 

nienagradzane w innych konkursach. 

12. Laureata konkursu wybierze komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

13. Fotografie należy przesłać na adres ipea@mckgorzow.pl w tytule podając hasło 

„Gorzowskie murale” oraz imię i nazwisko autora. Należy dołączyć następujące 

oświadczenia ( skan lub zdjęcie) :  

 

• Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w postaci: wizerunku, imienia i nazwiska w związku z 
konkursem  „WKOMPONUJ SIĘ W MURAL”. 

mailto:ipea@mckgorzow.pl


• Oświadczam, że posiadam zgodę od osób trzecich na 

przetwarzanie danych osobowych w postaci ich wizerunku 

znajdującego się na fotografii na potrzeby konkursu 

„WKOMPONUJ SIĘ W MURAL” oraz na publikację prac w 

mediach społecznościowych. 

 

• Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że jestem autorem i 

wyłącznym właścicielem, dostarczonych zdjęć. 

• W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda 

opiekuna. Skan, lub zdjęcie. 

 

14. Nagrodami w konkursie są nagrody finansowe o łącznej wartości 600zł.  

 

15. Organizator zgłasza się do zwycięzcy celem ustalenia sposobu i terminu odebrania 

nagrody w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku braku zgłoszenia o przekazaniu nagrody 

innej osobie zdecyduje komisja konkursowa. 

 

16.  Klauzula informacyjna W nawiązaniu do art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” 

informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą  

w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, ul. Drzymały 26, tel: 95 720 29 11. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim 

pod adresem email: iod@mckgorzow.pl lub telefonicznie pod numerem 605 668 348. 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu - przeprowadzenia 

konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia działań związanych  

z konkursem, następnie, dane przechowywane będą przez czas, wynikający z zasad archiwizacji 

dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych lub innych przepisów obowiązującego prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz 

administratora a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE). 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8. Przysługują Pani/Panu prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych. 



9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.10. Podanie 

Pani/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek wymagane w celu przeprowadzenia konkursu. 

 

 


