Regulamin konkursu „NOWA ENERGIA DLA KULTURY!"
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem konkursu jest poznanie sposobu postrzegania kultury przez współczesnego odbiorcę
oraz zainspirowanie go do poszukiwania nowych form i sposobów wyrazu skojarzeń
związanych z kulturą.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki, na jakich odbywa się
konkurs pod nazwą "Nowa energia dla kultury!" (zwany dalej "Konkursem") oraz zasady i
warunki uczestnictwa. Regulamin jest dostępny na stronie Regionalnego Centrum Animacji
Kultury www.rcak.pl oraz portalu www.lubuskiekultura.pl
3. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca
1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.)
4. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz.
926 ze zm.).
5. Organizatorem Konkursu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Zielonej Górze
przy ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra, wpisane rejestru instytucji kultury Województwa
Lubuskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pod
pozycją 5, REGON: 970457027, NIP: 9291019806, zwane dalej „Organizatorem”.
6. Konkurs trwa od 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik portalu lubuskiekultura.pl (osoby
niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodzica/opiekuna) zamieszkały na terytorium
województwa lubuskiego (zwany dalej "Uczestnikiem").
2. Konkurs adresowany jest zarówno do amatorów jak i profesjonalistów.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę prac konkursowych, zwanych
dalej „Pracami”.
4. Technika zgłaszanych prac jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany
nazwą konkursu „Nowa energia dla kultury”.
5. Każde zgłoszenie powinno być opatrzone takimi danymi jak: nazwa Konkursu, pełne imię i
nazwisko autora pracy, dokładny wiek autora pracy, tytuł pracy, dane kontaktowe autora pracy
oraz – w przypadku osób niepełnoletnich – zgodę opiekuna.

6. Prace należy przesłać do koordynatora portalu na adres administratof@luskiekultura.pl lub na
adres:
Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. H. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra
z dopiskiem „Nowa energia dla kultury”.
7. Termin zgłaszania prac: 31 sierpnia, godz. 23.59.
8. Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji konkursu jest Regionalne
Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników
Konkursu będzie się odbywać w celach związanych z realizacją, wyłonieniem zwycięzców,
przesłaniem i wręczeniem im nagród oraz promocją Konkursu.

9. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie, w tym podawanie
do wiadomości publicznej treści przesłanej Pracy oraz informacji o przyznaniu nagrody.
Wyrażenie ww. zgody na Upublicznienie Projektu nie oznacza przeniesienia na Organizatora
autorskich praw majątkowych do Projektu. Wszystkie przesłane przez Uczestników Prace mogą
być upublicznione na stronach internetowych oraz w innych formach (np. na kanałach
społecznościowych - Facebook, You Tube, Instagram, Twitter, Snapchat).

10. Niedopuszczalne jest:
a/ naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie
profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z Regulaminem;
b/ naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
c/ podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w
szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych
itp.
11. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminami serwisów społecznościowych lub
niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:
a/ natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego pracy
konkursowej;
b/ pominięcia Uczestnika w procesie rozdysponowania nagród.

§ 3 ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Organizator ogłosi wyniki Konkursu do 7 dni po upływie terminu nadsyłania prac.
2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
a/ amatorskie

b/ profesjonalne
3. Organizator przewidział w ramach Konkursu nagrodę dla Uczestników, którzy przygotują najbardziej
kreatywną, według jury, Pracę Konkursową. Laureaci otrzymają do wyboru nagrodę: profesjonalna sesja
zdjęciowa, demo artystyczne (krótki filmik promujący artystę), projekt graficzny (wizytówka, plakat, ulotka
lub notes), warsztaty w ramach programu Art&Edu (do wyboru) lub nagranie w studio nagrań
do zrealizowania w ustalonym z Organizatorem terminie.
4. Zwycięskie Prace zostaną opublikowane w internetowym magazynie kulturalnym LOOK NA KULTURĘ oraz
w internetowym programie LUBUSKIEKULTURA FLESZ.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanie przez Uczestnika
adresu lub zmianę innych danych uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem lub odebranie nagrody.
6. W przypadku braku kontaktu z którymś ze zwycięzców lub niedopełnienia przez nich obowiązków
wynikających z tego Regulaminu, Organizator ma prawo do wytypowania innego zwycięzcy Konkursu.

§ 5 REKLAMACJE

1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania
świadczonych w ramach realizacji Konkursu w takim zakresie, jaki wynika z jego aktualnej
wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie
nieprawidłowości zgłoszone przez Uczestników Konkursu. W przypadku wystąpienia
problemów związanych z udziałem w konkursie Uczestnik zgłosi ten fakt Organizatorowi.
2. Nieprawidłowości związane z Konkursem należy zgłaszać do Koordynatora portalu
lubuskiekultura.pl na adres administrator@lubuskiekultura.pl z dopiskiem "Nowa
energia dla kultury!".
3. W reklamacji Uczestnik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji,
oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem usługi.
4. Reklamację należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres do 7 dni
od dnia zakończenia Konkursu.
5. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni.
6. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie serwisów
społecznościowych, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika oraz ustawienia działania sieci
Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
3. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
4. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i
nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, jednak zmiana
ta nie może wpływać na przebieg Konkursu.

