
Regulamin konkursu plastycznego CO ROBIĄ KINA, GDY SĄ ZAMKNIĘTE? 

§ 1 Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Instytucja Filmowa Silesia Film w Katowicach. 
2. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że konkurs nie jest w żaden sposób 

powiązany z serwisem Facebook i nie będą rościć sobie żadnych praw wobec tego 
portalu. Serwis Facebook nie jest sponsorem nagród, nie administruje, nie zarządza ani 
nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za konkurs. 

§ 2 Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej odpowiadającej na konkursowe 
pytanie „Co robią kina, gdy są zamknięte?”. 

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie udział mogą wziąć dzieci od 4 do 10 roku życia pod opieką pełnoletniego 
opiekuna.  

2. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę. 
3. Prace opisane imieniem i wiekiem dziecka należy zgłaszać na adres mailowy 

m.debniak@kosmos.katowice.pl do dnia 27 stycznia 2021. W tytule wiadomości należy 
wpisać CO ROBIĄ KINA. 

4. Poprzez zgłoszenie swoich prac uczestnicy konkursu wyrażają zgodę ich publikację w 
social mediach Instytucji Filmowej Silesia Film. 

5. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w konkursie uczestnik zgadza się przestrzegać 
postanowień Regulaminu konkursu i wszystkich jego zasad. 

§ 4 Kryteria oceny i nagroda 

1. Wyboru trzech zwycięskich prac dokona jury w składzie: Małgorzata Dębniak (Kino 
Kosmos dla dzieci) i Paulina Kwas (Dział Promocji IF Silesia Film) do dnia 29 stycznia 
2021. 

2. W ocenie prac pod uwagę brane będą następujące kryteria:  
 kreatywność w interpretacji tematu konkursu 
 pomysłowość 
 estetyka pracy 

3. Nagrodami w konkursie są gry i książki dla dzieci: wyboru nagrody dokonuje jury w 
oparciu o wiek dziecka. 

4. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani inne przedmioty. 
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u Kino Kosmos dla dzieci w dniu 1 

lutego 2021.  
6. Nagrody zostaną wysłane pocztą pod wskazany adres (nie ma możliwości wysyłki 

zagranicznej) w terminie do 3 dni roboczych od daty przesłania przez zwycięzcę danych 
do wysyłki. 



§ 5 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się 
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

2. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na fanpage’u Kino Kosmos dla Dzieci: 
https://www.facebook.com/kinokosmosdladzieci oraz jest do pobrania na trwałym 
nośniku danych (PDF) na stronie Kina Kosmos: http://kosmos.katowice.pl/kino-
kosmos-dla-dzieci/ 

§ 6 Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Instytucja Filmowa 
„Silesia Film" z siedzibą w Katowicach, ul. Górnicza 5, tel.: (32)2068861, adres e-mail: 
info@silesiafilm.com. 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych. 
Kontakt: daneosobowe@silesiafilm.com. 

3. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu 
plastycznego dla dzieci „Co robią kina, gdy są zamknięte?” 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu 
(wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem 
administratora) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji konkursu. W przypadku 
niepodania danych nie będzie możliwy udział w konkursie. 

6. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą udostępnione członkom Komisji konkursowej, 
zgodnie z Regulaminem konkursu „Co robią kina, gdy są zamknięte?” Odbiorcami 
danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.  

7. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

8. Dane, dla których ustał cel przetwarzania zostaną usunięte lub ograniczone zostanie  
ich przetwarzanie, jeśli istnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania 
danych. Na podstawie przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji do 
celów rozliczeń podatkowych dane będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat 
obrachunkowych. 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą 
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

10. Przesyłając dane, wyraża Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie w celach niezbędnych 
do realizacji konkursu. 


