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Regulamin Zabawy 

„Niespodzianka dla Babci i Dziadka”

I Organizatorzy:
1. Organizatorem zabawy jest Śremski Ośrodek Kultury.

II Warunki uczestnictwa:
1.  W zabawie  może wziąć  udział  każdy,  kto  chce  zrobić  niespodziankę swojej  babci  lub
dziadkowi. Nie ma żadnych wiekowych ograniczeń. 
2. Każda zgłaszająca się osoba może nagrać jeden filmik dla babci i jeden filmik dla dziadka.
Każde nagranie powinno być wykonane oddzielnie.
3.Tematyka  zabawy  dotyczy  dokończenia  zdania:  KOCHAM  MOJĄ  BABCIĘ,  BO…;
KOCHAM MOJEGO DZIADKA, BO...
4. Nagrania należy przesłać na adres mailowy krzysztof.przyjemski@sok-srem.pl w terminie
do 18 stycznia 2021r. W celu uzyskania najlepszej jakości prosimy o przesyłanie filmów za
pomocą internetowej przestrzeni dyskowej (WeTransfer, Dysk Google, Dropbox, SendSpace).
5.  Wymagania techniczne:  nagranie powinno być w poziomie;  full  HD (1920p x 1080p);
osoba mówiąca powinna znajdować się na środku kadru oraz być widoczna od pasa w górę;
maksymalny czas jednego nagrania to 10 sekund.

III Postanowienia końcowe:
1.  Organizator  w niniejszej  zabawie  zastrzega  sobie  prawo do bezpłatnego  udostępniania
nadesłanych  nagrań  w  lokalnej  telewizji,  Internecie  oraz  innych  publikacjach  w  celach
promocji zabawy.
2. Nadesłanie nagrań jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu
oraz  wyrażeniem zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  autorów (lub  w
przypadku osób niepełnoletnich - przez ich prawnych opiekunów).
3.  Zgłoszenie  nagrania  jest  równoznaczne  z  oświadczeniem,  iż  osoba  nadsyłająca  jest
autorem/autorką załączonego nagrania. Prawa nagranych osób zostały unormowane i osoby te
wyrażają zgodę na publikowanie nagrania również dla celów reklamowych zabawy.
4.  Osoba  nadsyłająca  nagranie  przyjmuje  na  siebie  wszelkie  roszczenia  związane  z
nadesłanymi  filmami,  które  osoby  trzecie  mogłyby  kierować  przeciwko  Organizatorowi
konkursu.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
6. Organizator bez podania przyczyny może odwołać zabawę

IV Prawa autorskie:
1.  Z  chwilą  przesłania  nagrania  Uczestnik  udziela  Organizatorowi  bezterminowej,
nieodpłatnej,  niewyłącznej  licencji  uprawniającej  do  korzystania  z  autorskich  praw
majątkowych do nadesłanego nagrania, na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

a)  trwałe  lub  czasowe  utrwalenie  lub  zwielokrotnienie  w  całości  lub  w  części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym za pomocą technik cyfrowych,
audiowizualnych, analogowych i optycznych;
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b) trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie poprzez wprowadzanie do pamięci
komputera oraz wszystkich typów nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,  jak
również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w
to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
c) publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp
do pracy w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
d) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
e) prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;
f)  prawo do  rozporządzania  oraz  prawo udostępniania  do  korzystania  z  pracy,  w  tym
udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach
eksploatacji;
g) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do nagrania i jego
opracowań, w szczególności twórczego przekształcania, przerabiania i adaptowania całości
lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych. 

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych
i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanym nagraniem. Uczestnik zobowiązuje się
zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł w związku z naruszeniem praw lub
dóbr osób trzecich przez Uczestnika.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Wysyłając nagranie Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i zezwala Organizatorowi na
nieodpłatne  wykorzystywanie  jego  wizerunku  utrwalonego  w  formie  nagrania  w  trakcie
trwania zabawy zgodnie z art.  81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji  na wykorzystywanie wytworzonych nagrań w
galeriach,  stronach  internetowych,  profilach  w  mediach  społecznościowych  swoich,
podmiotów zaangażowanych w organizację, promocję oraz mecenasów wydarzenia, a także w
mediach. 
2.  Materiały  będą  wykorzystywane do promocji  i  organizacji  wydarzenia,  zamieszczania  
i publikowania w wydawnictwach Organizatora, na drukowanych materiałach Organizatora, 
w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach radiowych i telewizyjnych. 
3. Jednocześnie Organizator oświadcza, iż: 
- Nie będzie odsprzedawał ani wykorzystywał w celach zarobkowych zebranych materiałów. 
-  Wizerunek  uczestnika  zabawy  nie  może  być  użyty  w  formie  lub  publikacji  dla  niego
obraźliwej lub naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.
4. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest: 
ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY ul. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem, tel: 889 647 418,  
e-mail: bok@sok-srem.pl, http://www.sok.srem.pl.
Z  Organizatorem  można  skontaktować  się  w  każdej  sprawie  związanej  z  organizacją
wydarzenia za pomocą adresu e-mail: bok@sok-srem.pl. 
5.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan
skontaktować  w  sprawach  związanych  z  ochroną  danych  osobowych,  poprzez  e-mail:
rodo@sok-srem.pl
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6. Dane uczestników zabawy będą przechowywane przez okres trwania zabawy, a także okres
promocji  wydarzenia  i  czas  przedawnienia  roszczeń  wynikających  z  udziału  w  zabawie.
Uczestnikom  zabawy,  którzy  podają  dane  osobowe  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści
swoich  danych  oraz  prawo  do:  sprostowania  danych,   usunięcia  danych,  ograniczenia
przetwarzania danych

Zgłaszający udział w zabawie oświadcza, iż akceptuje wszystkie warunki przewidziane
w regulaminie konkursu z uwzględnieniem zapisów o przetwarzaniu danych osobowych
i rozpowszechnianiu wizerunku.

Szczegółowe informacje:

Śremski Ośrodek Kultury
telefon: 889 647 418

e-mail: bok@sok-srem.pl
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