
 

 

 

 

 

Regulamin konkursu „Nazwa dla Klubu Gier Planszowych” 
organizowanego przez Centrum Kultury w Siechnicach 

 

§ 1 Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem konkursu: „Nazwa dla Klubu Gier Planszowych” (zwanego w dal-
szej części Regulaminu „Konkursem”) jest Centrum Kultury w Siechnicach z sie-
dzibą w Siechnicach ul. Fabryczna 15 (zwana w dalszej części Regulaminu „Organi-
zatorem”). 

2. Celem konkursu jest ustalenie nazwy dla klubu gier planszowych działającego w 
Świetlicy w Kotowicach ul. Podwalna 3. Założeniem organizatora konkursu jest to, 
by nazwa klubu oddawała charakter jego przeznaczenia. 

3. Klub ten powstał z myślą o kultywowaniu i promowaniu hobby. 
4. Klub Gier Planszowych składa się sekcji dla dzieci i młodzieży a także z sekcji dla 

dorosłych. 
5. Czas trwania konkursu: od 14.11.2022 r. do 19.12.2022 r. 
6. Regulamin konkursu („Regulamin") stanowi podstawę organizowania Konkursu 

oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 
 

§ 2 Uczestnictwo w konkursie i zasady konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby 
pełnoletnie mieszkające na terenie Gminy Siechnice. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie formularza zgłoszeniowego na 
adres: kotowice@kultura-siechnice.pl lub dostarczenie formularza do Świetlicy w 
Kotowicach ul. Podwalna 3, w terminie 14.11 do 19.12. 2022 r. 

3. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie 
www.kultura-siechnice.pl. Formularz stanowi załącznik do niniejszego Regula-
minu.  

4. Nazwa powinna spełniać następujące kryteria: 
a. może składać się maksymalnie z trzech wyraz 
b. powinna nawiązywać do charakteru Klubu, 
c. powinna być oryginalna i nigdy wcześniej niestosowana. 



 

 

 

 

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję nazwy. 
6. Zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę, jeśli nie będzie zgodne z Regulaminem, 

będzie obraźliwe dla osób trzecich, będzie przedstawiało treści wulgarne, opisu-
jące przemoc, elementy niezgodne z prawem oraz inne elementy uznane za po-
wszechnie niedozwolone. 

7. W przypadku, gdy propozycje nazw będą się powtarzać, o wyborze zwycięzcy 
zdecyduje losowanie. 

8. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Uczestnik Konkursu upoważnia 
Organizatora do przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 
Konkursu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych zostały za-
warte w §4.  

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Pracownikiem, 
w rozumieniu Regulaminu, jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora 
na podstawie umowy o pracę, jak również osoba współpracująca z Organizatorem 
na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów cywilnopraw-
nych. 

10.  Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

§ 3 Wyłonienie Zwycięzców i przyznanie nagród 
 

1. Spośród Uczestników, w terminie do 14 dni od zakończeniu Konkursu, Jury 
Organizatora wybierze nazwę dla Klubu, którą uzna za najlepszą i nagrodzi jej au-
tora.  

2. O wynikach konkursu Organizator poinformuje uczestników na 
swojej stronie www.kultura-siechnice.pl  oraz na fanpage’u na Facebooku, publi-
kując imię i nazwisko zwycięzcy oraz zaproponowaną przez Zwycięzcę nazwę dla 
Klubu Gier Planszowych.  

3. Propozycje nazwy dla Klubu Gier Planszowych będą oceniane przez Jury Organiza-
tora, które składać się będzie z trzech osób wyznaczonych przez Organizatora. 

4. Nagroda zostanie wręczona w czasie i miejscu określonym w późniejszym terminie 
przez Organizatora. 

5. Jury przyzna nagrodę w postaci dwóch gier planszowych tj.: „Loombard. Życie pod 
zastaw” i „Kombinator”, ufundowane przez wydawnictwo Alexander. 

6. W celu otrzymania nagrody Zwycięzca w ciągu 14 dni liczonych od dnia ogłoszenia 
wyników i powiadomienia go telefonicznie o wyniku konkursu, zobowiązany jest 
osobiście odebrać nagrodę w Publicznej Bibliotece w Kotowicach, ul. Podwalna 1. 

7. Pisemne potwierdzenie odbioru nagrody stanowić będzie jednocześnie protokół 
przekazania nagrody Zwycięzcy. 



 

 

 

 

8. Podczas wręczania nagród Organizator będzie robił zdjęcia i video do Archiwum 
CK, udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunku na stronie 
www i fanpage CK. 

 
§ 4 Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oso-
bowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pana/Pani 
danych osobowych jest Centrum Kultury Siechnice ul. Fabryczna 15, 55-011 
Siechnice. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt jest moż-
liwy poprzez adres e-mail: iod@kultura-siechnice.pl 

3. Dane wszystkich uczestników konkursu będą przetwarzane na zasadach przewi-
dzianych prawem o ochronie danych osobowych na potrzeby realizacji działań 
związanych z przeprowadzeniem konkursu, na podstawie wyraźnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawi-
dłowej realizacji celu przetwarzania, a po ich wykonaniu przez okres wymagany 
obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym 
przepisami podatkowymi oraz dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za nale-
żyte wykonanie swoich zobowiązań. 

5. Przetwarzanie danych, o których mowa jak powyżej w związku z udziałem w 
konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska Zwycięzcy oraz zwycię-
ską nazwę na stronie internetowej Organizatora tj. http://www.kultura-siech-
nice.pl/ oraz Funpage Facebook: https://www.facebook.com/cksiechnice. Za 
zgodą zwycięzcy zostanie również upubliczniony jego wizerunek utrwalony pod-
czas przekazywania nagrody.  

6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest do-
browolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 
udział w konkursie. 

7. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich popra-
wiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięci zgody w do-
wolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem prze-
twarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem  a także 



 

 

 

 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

8. Administrator danych osobowych publikując dane Zwycięzcy na facebooku 
przekazuje dane do państwa trzeciego. Informujemy, iż odrębny Administrato-
rem danych opublikowanych na Facebooku jest firma Meta Platforms. Szczegó-
łowe dane na temat polityki prywatności tego podmiotu znajdują się pod adre-
sem: 
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redi-
rect&entry=0 

9. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwa-
rzaniu, w tym profilowaniu. 

10.  Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.  
11. Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie obsługującej Organizatora w 

zakresie informatycznym oraz hostingodawcy.  
12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnio-
nym ujawnieniem. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z postanowieniami Regulaminu mogą 
na podstawie decyzji Organizatora zostać zdyskwalifikowani, przy czym Organiza-
tor zastrzega sobie prawo do nieinformowania Uczestnika o podjętej decyzji. Dys-
kwalifikacja nie wymaga uzasadnienia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaprzestania organizacji Kon-
kursu, bez konieczności poinformowania Uczestników. W przypadku zawieszenia 
lub zaprzestania organizacji Konkursu Uczestnikom nie przysługują względem Or-
ganizatora żadne roszczenia, w szczególności Uczestnikowi nie przysługuje prawo 
żądania nagrody lub zwrotu kosztu udziału w Konkursie. Powyższe zastrzeżenie nie 
dotyczy Uczestników, którzy spełnili warunki do otrzymania nagrody przed dniem 
zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu. Nagrody zostaną przyznane 
zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w dniu zawieszenia lub zaprzestania 
organizacji Konkursu. 

3. Organizatorowi będą przysługiwać na wyłączność wszelkie prawa do wybranej Na-
zwy dla Klubu Gier Planszowych w Świetlicy w Kotowicach. 
 



 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursowego 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu 

„Nazwa dla Klubu Gier Planszowych” 

 

* Proszę wypełnić drukowanymi literami 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU: 

1. IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………..………………………………………….. 

2. DATA URODZENIA: …………………………………………….…………………………………………. 

3. ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………….…………………………………………… 

4. TELEFON KONTAKTOWY: ……………………..…………………….…………………………………. 

Nazwa konkursowa: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu na nazwę „Klubu Gier Planszowych”, który akcep-

tuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień. 

 

..................................................... 

Data i podpis Uczestnika Konkursu lub jego prawnego opiekuna* 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz potwierdzam, iż zapozna-

łem(am) się z informacjami zamieszczonymi w  Regulaminie Konkursu a dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

będącymi w swojej treści również spełnieniem obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczą-

cymi przetwarzania moich danych osobowych, a także znane są mi wszystkie przysługujące mi prawa, o których 

mowa w art. 15 – 19 i 21 RODO. 

 

............................................................... 

Data i podpis Uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego* 


