
REGULAMIN KONKURSU 

do koncertu w dniu 06.12.2020 roku o godz. 10.00 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

• Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Konkurs na rysunek Świętego Mikołaja” i dotyczy 

nagród rzeczowych. 

• Organizatorem konkursu jest Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-

500 Jelenia Góra. 

• Fundatorem nagród jest Organizator. 

 

§ 2 

UCZESTNICY KONKURSU 

• Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba 

fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

• Uczestnikiem konkursu może być osoba dorosła lub osoba niepełnoletnia, która wykupiła dostęp 

do koncertu w dniu 06.12.2020 roku o godz. 10.00 w systemie sprzedaży PPV. W przypadku 

osoby niepełnoletniej dostęp do koncertu musi wykupić opiekun prawny. 

• Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej 

rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice). 

• Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz 

wykonanie zadania konkursowego, opisanego w § 3 ust. 1 Regulaminu. Uczestnictwo w 

Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 

• Konkurs trwa od 24.11.2020 do 04.12.2020 do godz. 12.00. 

• Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 06.12.2020 roku podczas transmisji koncertu o godz. 

10.00 

 

§ 3 

PRZEBIEG KONKURSU 

• Zadanie konkursowe polega na: 

jak najbardziej ciekawym i kreatywnym narysowaniu dowolną techniką rysunku 

przedstawiającego Świętego Mikołaja. 

• Prace należy przesyłać na adres e-mail: marta.sowinska@filharmonia.jgora.pl. 

• Przesyłane przez Uczestników prace nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub 

naruszających dobra osobiste innych osób. Zgłoszenia konkursowe nie spełniające powyższego 

wymogu będą wykluczane. 

• W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców. 

• Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do podania swoich danych osobowych, niezbędnych do 

wydania nagrody tj. imię i nazwisko. Za uczestników małoletnich dane osobowe podają ich 

prawni opiekunowie. 

• Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie wyniku Konkursu na stronie internetowej 

lub Fanpage Facebook Organizatora wraz z podaniem imienia i nazwiska zwycięzców. 

 

§ 4 

KOMISJA KONKURSOWA 



Osobami wytypowanymi przez Organizatora do prowadzenia konkursu w ramach Niedzielnego 

Poranka Muzycznego i wyboru zwycięzców są prowadzący koncert (Prelegenci). 

 

§ 5 

NAGRODY 

Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe – upominki niespodzianki. 

 

§ 6 

ODBIÓR NAGRÓD 

• Nagrody można odbierać w siedzibie Organizatora do 7 dni od daty zakończeniu koncertu tj. do 

dnia 13.12.2020 roku. Po tym terminie nagroda przepada, a uczestnikowi nie przysługują żadne 

roszczenia. 

• Nagroda nie podlega zamianie na inną, jak również nie podlega wypłacie w postaci 

równowartości w pieniądzu. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody. 

 

§ 7 

REKLAMACJE 

• Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać 

na piśmie w czasie trwania Konkursu i do 7 dni po jego zakończeniu. 

• Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

• Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny 

opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres 

Organizatora z dopiskiem "Konkurs na rysunek Świętego Mikołaja”. 

• Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

§ 8 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Filharmonię 

Dolnośląską: 

• Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia 

Dolnośląska w Jeleniej Górze. Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. 

Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra.  

• Inspektor ochrony danych: Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą 

może Pan/Pani się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z 

przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra. 

• przez e-mail: iod@filharmonia.jgora.pl 

• Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane 

osobowe w następujących celach: 

• związanych z realizacją konkursu „Konkurs na rysunek Świętego Mikołaja”. 

• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 

• wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej. 



• Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO). 

• Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:  

• do momentu zakończenia konkursu „Konkurs na rysunek Świętego Mikołaja”, 

• do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów 

szczególnych (np. podatkowych, księgowych), 

• inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu 

przeprowadzenia konkursu „Konkurs na rysunek Świętego Mikołaja”. 

• Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe 

• Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom 

państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, 

• W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, podmiotom świadczącym usługi na 

rzecz Administratora. 

• Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy: Pani /Pana dane osobowe nie będą 

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

• Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Przysługują Panu/Pani następujące prawa 

związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

• prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

• prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 

Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane 

innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego 

administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji 

umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby 

skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem 

ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 

• Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu na stronie 

Organizatora www.filharmonia.jgora.pl w zakładce Edukacja – Niedzielne Poranki Muzyczne. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści 

regulaminu. 

• Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2020 roku. 



• Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników nieprzestrzegających 

Regulaminu. 

• W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy 

prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 


