
 

 

Regulamin 
Konkursu na 110-lecie kina w SOKOLE 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą KONKURS NA 110-LECIE 

KINA W SOKOLE, zwany dalej „Konkursem”.  
2. Organizatorem Konkursu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 

Nowy Sącz; zwany dalej „Organizatorem”. 
3. Konkurs rozpoczyna się w chwili opublikowania na stronie i fanpage’u Organizatora informacji 

o Konkursie, tj. 10 grudnia o godz. 16:00, a kończy się 16 grudnia 2020 roku o godz. 12:00.  
4. Konkurs ma charakter otwarty.  
5. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2094.). 
 
II. UDZIAŁ W KONKURSIE 
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
2. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna. 
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby pracujące przy organizacji 

Konkursu, jak również członkowie ich rodzin (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).  
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, 
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, nie można przenosić na inne 
osoby. 

  
III. PRZEBIEG I WARUNKI KONKURSU 
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem Konkursu. 
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe, polegające na przysłaniu 

odpowiedzi na zadany temat z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.mcksokol.pl: 
Wymień  jak najwięcej tytułów filmowych, które zostały zacytowane na  muralu mieszczącym się 
na bloku nr 16  przy ulicy Broniewskiego w Nowym Sączu. Odpowiedź musi zawierać takie informacje 
jak: imię i nazwisko reżysera, tytuł filmu, z którego pochodzi dany cytat. Wymagane jest również 
podanie informacji dotyczących Uczestnika konkursu, tj. imię i nazwisko, numer kontaktowy.  

3. Każdy Uczestnik może nadesłać do Konkursu jednorazową odpowiedź.  
4. Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie.  
5. Komisja konkursowa oceni nadesłane odpowiedzi pod względem ich poprawności. Dopuszczalne jest 

typowanie maksymalnie 15 tytułów w odpowiedzi Uczestnika. W każdym zgłoszeniu Uczestnika będą 
naliczane do Konkursu tylko poprawne odpowiedzi.  

6. Największa ilość poprawnych inspiracji - tytułów filmowych z reżyserem – uprawnia do pierwszej 
nagrody i kolejnych. Jeśli pojawi się w ramach nagradzanych odpowiedzi taka sama ilość 
poprawnych typowań, wówczas wyższe miejsce będzie przyznane Uczestnikowi, który odpowiedź 
wysłał wcześniej. Odpowiedzi należy wysyłać korzystając z formularza kontaktowego. 
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7. Nagrodzeni zostaną autorzy 10 najbardziej poprawnych odpowiedzi, mieszczących się w ramach 
czasowych Konkursu, które wskaże Komisja Konkursowa.  

8. Odpowiedzi w Konkursie udzielane po terminie lub zawierające nieprawidłowe treści, 
równoznaczne są z niewygraniem nagrody.  

9. Werdykt Komisji jest ostateczny i nieodwracalny.  
10. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 grudnia 2020 roku, do godziny 19:00 na stronie i fanpage’u 

Organizatora: www.mcksokol.pl, www.kino-sokol.pl oraz www.facebook.com/kinosokolns.  
11. Organizator skontaktuje się z laureatami Konkursu w wiadomości mailowej lub poprzez kontakt 

telefoniczny celem przetwarzania nagród.  
 
IV. NAGRODY 
1. Dla laureatów przewidziane są nagrody finansowe, które zostaną przekazane na konto zwycięzców.  
2. Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda finansowa w wysokości 1100 zł – I miejsce.  Nagrodą za 

II miejsce w Konkursie jest nagroda finansowa  w wysokości 550 zł. Nagrodą za III miejsce są trzy 
nagrody finansowe w wysokości 275 zł każda. Przewidziano również pięć nagród pocieszenia.  

3. Nagrody finansowe zostaną przekazane na wskazane przez laureatów konto bankowe. Organizator nie 
uwzględnia możliwości wypłaty nagrody w formie gotówkowej.  

 
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1.  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej 

„RODO”) informujemy, iż:  
a. Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, 

ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 448 26 10, e-mail kontakt@mcksokol.pl 
b. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mcksokol.pl.  
c. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

• dane osobowe podane w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności przez uczestnika 
w zgłoszeniu, oświadczeniach lub później w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane 
w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu 
oraz ich prac, w szczególności na stronie Internetowej Administratora i w mediach 
społecznościowych, a także w celach rozliczalności wymaganej przepisami RODO;  

• archiwalnych, statystycznych i sprawozdawczych; 
• promocji Konkursu; 
• prowadzenia działalności edukacyjnej;  

d. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych powyżej celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.  

e. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym 
jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Administratorowi 
jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

f. Dane osobowe zbierane na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania 
informacji o laureatach Konkursu lub części składowych prac konkursowych przetwarzane są 
również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a) RODO. 

g. Dane osobowe (przedstawicieli) laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być 
przekazane fundatorom nagród lub współorganizatorom w celu dopełnienia wymogów 
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formalnych związanych z otrzymaniem nagród lub w ramach współpracy z innymi instytucjami 
w celu oceny prac konkursowych.  

h. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa oraz podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi niezbędne do 
przeprowadzenia Konkursu, w szczególności usługi informatyczne.  

i. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
przenoszenia, zgłoszenia sprzeciwu i cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie.  

j. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów 
zbierania danych.  

k. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu oraz z udzieleniem przez uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych na 
zasadach określonych w Regulaminie.  

l. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez MCK SOKÓŁ znajdują 
się również na naszej stronie Internetowej oraz w siedzibie.  

2. Na potrzeby związane z promocją Konkursu i podaniem wyników Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę 
na publikację swoich danych osobowych na stronie internetowej oraz profilach w mediach 
społecznościowych Organizatora.  

 
VII. FACEBOOK 
1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani powiązany z serwisem 

Facebook.  
2. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnicy zwalniają właściciela serwisu Facebook  

z wszelkiej odpowiedzialności w związku z Konkursem. 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.  Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora (www.mcksokol.pl). 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu oraz do 

dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie jego trwania. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 

Regulaminu. 
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