
 

Regulamin konkursu  
   

Organizatorem konkursu jest  

Zespół Szkół w Lipianach, ul. Kościuszki 1,  

74-240 Lipiany, tel.91 56 41 270, fax 91 56 41 456  

email: szkola@zs-lipiany.pl, http://zs-lipiany.pl/ 

 

Konkurs odbywać się będzie  

od 08.06.2020 do 20.06.2020   

Po ocenie komisji jurorskiej zostanie stworzony film 

laureatów konkursu i opublikowany 23 czerwca  

na Dzień Ojca ONLINE, na stronie Zespołu Szkół w 

Lipianach i w serwisie facebook.com  

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

 

Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każde dziecko do 16 roku życia, przy czym 

zgłaszającym Uczestnika mogą być wyłącznie opiekunowie prawni dziecka. 

Prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Konkursie, w tym także prawo do żądania wydania 

nagrody, mają charakter osobisty, przysługują Uczestnikowi reprezentowanemu przez opiekunów prawnych 

i nie podlegają przeniesieniu na inne osoby. 

Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie organizatorów. 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem mailowym  

m.michalczyk@zs-lipiany.pl oraz telefonicznie 790 319 822. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

Aby wziąć udział w Konkursie należy do dnia 20.06.2020 r. zgłosić swą chęć uczestnictwa w Konkursie poprzez 

złożenie KARTY ZGŁOSZENIA oraz wszelkich zgód za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

m.michalczyk@zs-lipiany.pl i pracy konkursowej (nagrania) za pośrednictwem tego samego adresu. 

Uczestnicy konkursu mają zaśpiewać na żywo wybraną piosenkę wykorzystując do tego wybrany przez siebie 

podkład muzyczny, nagrać film przedstawiający wykonawcę podczas wykonywania piosenki i przesłać go na 

wskazany adres.  

Pomoc opiekunów prawnych w zakresie realizacji i przesłania nagrania jest dopuszczalna.  

Po otrzymaniu pliku konkursowego Organizator potwierdzi ten fakt. Nieuzyskanie odpowiedzi od Organizatora jest 

równoznaczne z nieotrzymaniem przez niego wiadomości i nieuczestniczeniem w konkursie.  

Nagranie wykonywanej pieśni może być zrealizowane telefonem komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem. 

Preferowana minimalna rozdzielczość filmu wynosi 1920x1080.  

Nadesłane nagrania powinny być w formatach plików filmowych takich jak: mp4 (najlepiej), avi, wmv.  

Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób statyczny, najlepiej przy 

użyciu statywu.  

W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego 

zgłoszenia i poinformowania o tym opiekunów Uczestnika.  

Wszyscy uczestnicy startują w jednej kategorii wiekowej.  

 

DANE OSOBOWE  

 

Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestników zawartych w Karcie Zgłoszeniowej. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców 

Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, 

informowania opinii publicznej o jego przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych Nagród.  

http://zs-lipiany.pl/


Zgłoszenia Uczestnika dokonuje rodzic lub prawny opiekun Uczestnika.  

Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych swoich i Uczestnika, prawo 

poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych.  

Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO).  

Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej 

www.okwm.pl, na profilu Facebookowym oraz w zainteresowanych mediach.  Opiekunowie Uczestników Konkursu, 

poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych 

Uczestnika dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma 

prawo do nieorganicznego w czasie zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem dziecka – ma prawo do jego 

powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności.  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich lub usterki techniczne, uniemożliwiające 

wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników lub publiczność w drugim etapie konkursu.  

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych 

przez Uczestnika Konkursu.  

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki zgłoszenia Uczestnika Konkursu przez osoby 

nieuprawnione.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczane pod filmami oraz reakcje do postu – przede 

wszystkim te negatywne, nie związane z tematem, wulgarne i nieodpowiednie.  

Organizator zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy, które uzna za nieodpowiednie, obraźliwe lub wulgarne. 

Organizator ograniczy możliwość dodawania komentarzy, w przypadku gdy ich treść będzie nieodpowiednia.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w 

szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie 

działalności sprzecznej z Regulaminem.  

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do 

natychmiastowego poinformowania o tym uczestników Konkursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 

 

 

 

 


