Ferie z OSiR Online
Regulamin
„Mój ulubiony sport zimowy”
I ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu.
II CEL KONKURSU:
1. Zachęcenie do poszukiwania pozytywnych wzorców wśród sportów zimowych.
2. Promowanie aktywności na świeżym powietrzu i zdrowej rywalizacji.
III TEMATYKA I TECHNIKA PRAC:
1. Tematyka pracy ma zawierać się w haśle „Mój ulubiony sport zimowy”.
2. Technika i forma wykonania dowolna. Pracę należy przesłać w formacie pfd, jpg lub film
video.
3. Prace muszą być zapisane w formacie JPG i nie mogą przekroczyć 10 MB. Film video
–
czas trwania maksymalnie minutę.
IV UDZIAŁ W KONKURSIE:
1. Konkurs trwa od 4 stycznia 2021 r. i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży (wymagana
jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania prac lub materiałów wideo
o niskiej jakości technicznej.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
4. Nadesłanie pracy konkursowej w wyznaczonym terminie i formie określonej niniejszym
regulaminem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego zapewnia uczestnictwo
w konkursie.
V KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
1. Poprawność merytoryczna (zgodność z tematem i celem konkursu).
2. Estetyka (kompozycja, ostrość).
3. Ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu).
VII NAGRODY:
1. Przyznana zostanie nagroda główna oraz nagrody pocieszenia.
2. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 18 stycznia 2021 r. na portalu www.facebook.com/osir.ino
3. Zwycięzców poinformujemy drogą elektroniczną, poprzez wiadomość prywatną
na portalu facebook.com lub mailowo.
VIII TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
1. Prace można nadsyłać od momentu ogłoszenia konkursu.
2. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu jedną propozycję.
3. Prace należy przesyłać do 17 stycznia 2021 r. na adres mailowy:
marketing@osir.inowroclaw.pl (w tytule wpisując konkurs – "Mój ulubiony sport zimowy")
lub poprzez wiadomość prywatną na profilu www.facebook.com/osir.ino.

4. Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdować się będą na stronie organizatora
tj. www.osir.inowroclaw.pl oraz na facebooku: www.facebook.com/osir.ino.
5. Wszelkie pytania należy kierować na adres: www.facebook.com/osir.ino lub mailowo
marketing@osir.inowroclaw.pl.
IX INFORMACJE:
1. Informacja o konkursie umieszczona zostanie na portalu społecznościowym facebook.com
oraz stronie internetowej www.osir.inowroclaw.pl.
2. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora, który może wykorzystać je
w publikacjach bez konieczności wypłaty honorariów autorskich.
3. Rodzic/opiekun
prawny
udziela
praw
do
wykorzystywania
zdjęć/nagrań
z wizerunkiem dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda
obejmuje publiczne wykorzystanie zdjęć i nagrań w celach marketingowych, promocyjnych
i reklamowych przez OSiR Inowrocław.
4. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym
w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm
obyczajowych.
5. Organizator może zmienić regulamin do czasu zakończenia konkursu.
6. Organizator zastrzega, że nie wysyła nagród drogą pocztową.
X DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU:
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
informuję, żę:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, Inowrocław,
al. Niepodległości 4 tel. 52 3555 350, e-mail: marketing@osir.inowroclaw.pl, Internet:
www.osir.inowroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@amster.eu.
3. Dane podane w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu:
- uczestnictwa swoim/dziecka w konkursie online "Mój ulubiony sport zimowy" (art. 6 ust. 1
lit. b) RODO),
- informacyjnym np. wyniki z konkursu, informacje prasowe,
- dowodowym, archiwalnym, rozliczenia finansowego, wystawienia faktury,
- w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (t.j. sporządzanie dokumentacji podatkowej,
obsługi procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie
art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które współpracują przy organizacji
imprez m. in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych
i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać
dane na podstawie umowy z Organizatorem, wyłącznie w zakresie i w celu podanym
w pkt 3., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy
związanej z konkursem i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w konkursie,
jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa
o rachunkowości).

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu prawo do
przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych
ze szczególną sytuacją.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa
w konkursie, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
uczestniczenia w konkursie.
10. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy
od
okresów
zgodnych
z
aktualnie
obowiązującymi
przepisami
prawa
w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem
Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
przy al. Niepodległości 4, tel. +48 523555350, e-mail: sekretariat@osir.inowroclaw.pl.
IP

