REGULAMIN KONKURSU
NA PROJEKT WYDARZENIA KULTURALNEGO
“MARZYĆ, ODKRYWAC, DZIAŁAĆ – od projektu do działania”
Termin: 18.10.2021r. – 18.11.2021r.

1. Organizatorem konkursu jest Dom Sztuki GAK, ul. Stryjewskiego 25, 80-625 Gdańsk, e-mail:
domsztuki@gak.gda.pl, tel. (58)307 31 44.

2. Konkurs trwa od 18.10.2021 r. do 18.11.2021 r.
3. Termin nadsyłania prac upływa 16.11.2021 r.
4. Celem konkursu jest
zaktywizowanie społeczności lokalnej oraz uzupełnienie oferty
programowej Domu Sztuki GAK o propozycje mieszkańców.
5. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletniej młodzieży i osób dorosłych.
6. Konkurs polega na stworzeniu własnego projektu wydarzenia kulturalnego.

7. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie wszystkich pól w karcie zgłoszenia
będącej Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu i przesłanie skanu wypełnionej
i podpisanej karty zgłoszenia na adres mailowy: domsztuki.@gak.gda.pl lub dostarczenie
wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do siedziby Domu Sztuki GAK
ul. Stryjewskiego 25, 80-625 Gdańsk, w godzinach od 12:00 do 20:00, w nieprzekraczalnym
terminie do 16 listopada 2021 r.

8. Formularze złożone po terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
9. Maksymalny koszt projektu to 5 000 złotych.
10. Dwa nagrodzone projekty zostaną zrealizowane w
z pracownikami Organizatora.

Domu Sztuki GAK przy współpracy

11. Organizator przeprowadzi rekrutację uczestników wydarzenia kulturalnego.
12. Udział w wydarzeniach odbywających się w ramach projektu musi być bezpłatny.
13. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane projekty nie zostaną wykorzystane przez
Organizatora i zostaną usunięte.
14. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
kosztorysie projektu.
15. Zakup materiałów i usług (zgodnie z kosztorysem) niezbędnych do realizacji projektu odbywa
się za pośrednictwem Organizatora.

16. Ogłoszenie

wyników
nastąpi
na
stronie
internetowej
Organizatora
https://gak.gda.pl/placówki/domsztuki oraz na profilu facebook.com/GAKDomSztuki w dniu
18.11.2021 r., a zwycięzcy zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub mailowo po
ogłoszeniu wyników.

17. Jury w składzie: kierownik Dom Sztuki GAK, dwóch pracowników merytorycznych Dom Sztuki
GAK oraz dwóch instruktorów Dom Sztuki GAK, wybierze dwa projekty.
18. Nagrodą w konkursie jest realizacja wybranych projektów.

19. Realizacja projektów odbędzie się w terminie maksymalnym do 23 grudnia 2021r.

20. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu konkursu.
21. Charakter i tematyka projektów jest dowolna. Projekty nie mogą zawierać treści rasistowskich,
obraźliwych i dyskryminujących (uznanych za karalne).
22. Akceptując regulamin uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na
portalu społecznościowym Facebook w związku z ogłoszeniem wyników.
23. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku uczestnika na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych
przez Organizatora oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
konkursu.
24. Z chwilą przesłania prac do Organizatora autor:
a. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą projektu w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do
tychże projektów, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób
trzecich;
b. oświadcza, iż Organizator nie poniesie odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób
trzecich dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej lub innych praw do
projektu i zwalnia całkowicie Organizatora od odpowiedzialności wobec osób trzecich
i zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia ewentualnych roszczeń we własnym
zakresie;
c.

upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu projektu
publiczności.

d. udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Projektu
przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji: kopiowanie,
zmienianie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie oraz publikowanie
materiałów, do celów tak niekomercyjnych, jak i komercyjnych
25. Informacja
dot.
przetwarzania
danych
osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych )
informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych Uczestników, które są zawarte wraz z nadsyłanymi
pracami konkursowymi jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk,
wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod
numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860.
b. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z
IOD poprzez e-mail : daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej
adres.
c.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie art.6 ust.1
lit. a RODO w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz realizacji projektu, w
celach rozliczeniowych i podatkowych, w celach promocyjnych i informacyjnych, także po
zakończeniu konkursu.

d. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów lub
wycofania zgody, a następnie zostaną usunięte.

e. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem
przypadków przewidzianych prawem oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe w
imieniu administratora.
Dane zwycięzców w postaci imienia i nazwiska zostaną upublicznione w związku z
ogłoszeniem
wyników
konkursu
na
stronie
internetowej
https://
gak.gda.pl/placówki/domsztuki/
Dom
Sztuki
GAK
oraz
na
profilu
Facebook/GAKDomSztuki
f.

Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, posiada
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27.04.2016 r.

g. Podanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem jest dobrowolne,
jednakże niezbędne udziału w Konkursie.
h. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

26. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://gak.gda.pl/placowki/domsztuki/ oraz
na profilu Facebook/GAKDomSztuki.
27. Podanie przez uczestnika błędnych lub niepełnych danych powoduje, że prawo do nagrody
wygasa.
28. Organizator pozostawia sobie prawo zmiany Regulaminu.
29. W kwestiach nienazwanych w Regulaminie decyduje Organizator.
30. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
31. Organizator pozostawia sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.
32. Ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

_

