KONKURS KOSMICZNA STYLIZACJA
Regulamin
ORGANIZATOR
Fabryka Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4 w Tczewie
PRZEDMIOT KONKURSU
Modowa stylizacja obejmująca wybrany lub wszystkie elementy:
• strój,
• makijaż,
• fryzura.
CELE KONKURSU
• rozwijanie kreatywności i myślenia twórczego,
• promocja Astronomicznej Nocy Muzeów organizowanej przez Fabrykę Sztuk
UCZESTNICY
1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci i osób dorosłych.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie najbliższych rodzin Organizatora,
Partnerów i Członków Jury.
ETAPY KONKURSU
1. Termin przyjmowania zgłoszeń: do 14.05.2022 r. do godz. 12.00
2. Zaprezentowanie stroju: 14.05.2022 r. godz. 21.00
3. Rozstrzygnięcie konkursu: 14.05.2022 r. godz. 21.15
4. Wręczenie nagród: 14.05.2022 r.
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każdy Uczestnik musi wykonać jeden bądź wszystkie elementy: strój, fryzurę, makijaż.
2. Uczestnik może zaprezentować modową stylizację na sobie lub modelu – za jego zgodą.
3. Materiały niezbędne do wykonania stylizacji, jak również transport i inne czynności
związane z udziałem w Konkursie, zapewnia Uczestnik.
4. Konieczna jest pisemna zgoda rodziców bądź prawnych opiekunów na udział osób
niepełnoletnich w Konkursie.
5. Uczestnik musi zgłosić telefonicznie: 607 471 550 lub pocztą elektroniczną:
promocja@fabrykasztuk.tczew.pl chęć udziału w Konkursie oraz dostarczyć wypełnioną
kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).
6. Jeśli Uczestnik wykona stylizację na Modelu, konieczne jest też dostarczenie wypełnionej
karty przez Modela (załącznik nr 2).
7. Stylizacja ma być zaprezentowana podczas Astronomicznej Nocy Muzeów, zgodnie
z poszczególnymi etapami Konkursu.
8. Ocena stylizacji należy do wyłącznej kompetencji Jury Konkursu. Decyzje Jury są
ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani procedurze odwoławczej.
9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się przez Uczestnika
z Regulaminem Konkursu i akceptowaniem jego postanowień.
10. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie Jury.
11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Fabryki Sztuk
www.fabrykasztuk.tczew.pl i w lokalnych mediach.

NAGRODY
1. Przewiduje się następujące nagrody:
Laureat – głośnik, karta upominkowa o wartości 100,00 zł, gadżety promocyjne;
Wyróżnienie – karta upominkowa o wartości 50,00 zł, gadżety promocyjne
2. Jury ma prawo do nieprzyznania nagród lub ogłoszenia kilku miejsc ex aequo.
3. Kryteria oceny:
• zgodność z tematem,
• pomysłowość,
• jakość wykonanej stylizacji,
• sposób prezentacji.
INFORMACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika/Modela jest Fabryka Sztuk, 83-110
Tczew, ul. 30 Stycznia 4.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Adrianą Głuchowską inspektor@um.tczew.pl.
3. Dane osobowe Uczestnika/Modela przetwarzane będą w celach organizacji i dla
przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli
występują obowiązki podatkowe, a także w celach promocyjnych.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane.
6. Dane osobowe Uczestnika/Modela przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika/Modela będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8. Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika/Modela posiada prawo
do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody oraz
prawo do przenoszenia danych.
9. Uczestnik/Model lub opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika/Modela ma prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Osobowych.
10. Dane Uczestnika/Modela nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie
profilowania.
11. Uczestnik/Model składając swój podpis na karcie zgłoszenia (w przypadku osób
niepełnoletnich konieczny jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego) w szczególności
oświadcza, że:
a) przyjmuje do wiadomości, iż administratorem jego danych osobowych jest
Fabryka Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4,
b) posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów,
w jakim zostały zebrane,
c) zezwala na wykorzystanie imienia i nazwiska w celu informowania (także
w mediach) o udziale w Konkursie i jego wynikach,
d) wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach
Konkursu,
e) wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie
swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach

f)

g)

h)
i)

j)

(w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora na
potrzeby Konkursu,
dla potrzeb Konkursu jego wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także
zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym
komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte,
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na
potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych,
niniejsza zgoda (podpunkt e-f) jest nieodpłatna, nieograniczona czasowo ani
terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie Organizatora, Partnerów oraz
portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych,
jego wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej
lub naruszać w inny sposób jego dobra osobiste,
stylizacja nie zawiera elementów wulgarnych, obraźliwych, sprzecznych
z prawem lub z przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi ani nie
narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw
autorskich, prawa do wizerunku (dot. Uczestnika),
wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie
i potwierdza określone w nim prawa Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Koordynatora Konkursu: Małgorzaty Kruk, pod
nr tel.: 607-471-550 lub 58 530 44 86, lub e-mail: promocja@fabrykasztuk.tczew.pl.
Adres: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew

Załącznik nr 1
KARTA UCZESTNIKA
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………
Telefon …………………………………………………………………………………
Czy występuję również w roli modela? Niepotrzebne skreślić Tak
Nie
Oświadczam, że:
a) przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Fabryka Sztuk, 83-110
Tczew, ul. 30 Stycznia 4,
b) posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów, w jakim zostały
zebrane,
c) zezwalam na wykorzystanie imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o udziale
w Konkursie i jego wynikach,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia
Konkursu oraz udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach Konkursu,
e) wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji
filmowej) przez Organizatora na potrzeby Konkursu,
f) dla potrzeb Konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania
i
kompozycji, a
także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego
udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających
na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych,
g) niniejsza zgoda (podpunkt e-f) jest nieodpłatna, nieograniczona czasowo ani terytorialnie i obejmuje
wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie
Organizatora, Partnerów oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych,
h) mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny
sposób jego dobra osobiste,
i) stylizacja nie zawiera elementów wulgarnych, obraźliwych, sprzecznych z prawem lub z przyjętymi
za obowiązujące normami obyczajowymi ani nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności
dóbr osobistych i praw autorskich, prawa do wizerunku,
j) wyrażam zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie i potwierdzam określone w
nim prawa Organizatora.

….………………………………………………………………………………………………
data i czytelny podpis Uczestnika oraz rodzica lub opiekuna prawnego

Poniższe oświadczenie wypełniają rodzice bądź opiekunowie prawni Uczestnika:
Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym niepełnoletniego/ej
….………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika Konkursu
i wyrażam zgodę na jego/jej udział w Konkursie „Kosmiczna stylizacja” organizowanym przez
Fabrykę Sztuk w 2022 r. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z Regulaminem
Konkursu i akceptuję jego zasady .……………………………………………………
data i czytelny podpis rodzica bądź opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
KARTA MODELA
imię i nazwisko…………………………………………………………………………..
Telefon ……………………………………………………………………………………
Oświadczam, że:
a) przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Fabryka Sztuk, 83-110 Tczew, ul.
30 Stycznia 4,
b) posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów, w jakim zostały zebrane,
c) zezwalam na wykorzystanie imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o udziale w Konkursie
i jego wynikach,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz
udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach Konkursu,
e) wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego
jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez
Organizatora na potrzeby Konkursu,
f) dla potrzeb Konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania,
kadrowania
i
kompozycji,
a
także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte,
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach
informacyjnych,
g) niniejsza zgoda (podpunkt e-f) jest nieodpłatna, nieograniczona czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszelkie
formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie Organizatora, Partnerów
oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach
promocyjnych i informacyjnych,
h) mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać w inny sposób
jego dobra osobiste,
i) wyrażam zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie i potwierdzam określone w nim prawa
Organizatora.

….………………………………………………………………………………………………
data i czytelny podpis Modela oraz rodzica lub opiekuna prawnego

Poniższe oświadczenie wypełniają rodzice bądź opiekunowie prawni Modela:
Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym niepełnoletniego/ej
….………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko niepełnoletniego Modela Konkursu

i wyrażam zgodę na jego/jej udział w charakterze Modela w Konkursie „Kosmiczna stylizacja”
organizowanym przez Fabrykę Sztuk w 2022 r. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am
się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego zasady
.………………………………………………………………………………………………
data i czytelny podpis rodzica bądź opiekuna prawnego

.

