
   REGULAMIN KONKURSU

 „ Wygraj Kosmiczne Zdjęcie z ASTRO CENTRUM”

§ 1

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu ul. Papieska 2, 33-395

Chełmiec oraz ASTRO CENTRUM w Chełmcu ul. Rynek 1, 33-395 Chełmiec.

§ 2

Cel konkursu

Celem konkursu jest :

 pobudzenie zainteresowania kosmosem i astronomią.

 kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym młodzieży i dorosłych poprzez

udział w konkursach.

 poszerzanie  wiedzy  na  temat  znajomości  gwiazdozbiorów  i  orientacji  na  nocnym  

niebie.

§ 3

Uczestnicy

1. Konkurs  adresowany  jest  do  osób  indywidualnych  i  prywatnych  odwiedzających

Obserwatorium ASTRO CENTRUM.

§ 5

Przebieg konkursu

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest  uczestnictwo w wycieczce indywidualnej  do

Obserwatorium lub uczestnictwo w spotkaniach  Tematycznej Soboty.

2. Każdy  z  uczestników  wypełnia  kupon  konkursowy  wpisując  następujące  dane:  imię,

nazwisko, kontakt telefoniczny. Następnie umieszcza go w specjalnie przygotowanej urnie. 

3. Z pośród wszystkich kuponów zostaną rozlosowane przez Komisję trzy nagrody rzeczowe.

4. Czas trwania Konkursu : od 18.09.2021 do 31.12.2021.



5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 5 dnia każdego miesiąca. 

W każdym miesiącu zostaną nagrodzone 3 osoby.

6. Wyniki  Konkursu  zostaną  podane  do  wiadomości  publicznej  na  stronie  internetowej

Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Chełmcu  i  ASTRO  CENTRUM  oraz  na  Facebooku

Obserwatorium.

7. Wręczenie nagród Zwycięzcom odbędzie się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 

terminu z pracownikiem ASTRO CENTRUM..

§ 5

Dane osobowe

1. Dane  osobowe  Uczestników  Konkursu  będą  chronione  zgodnie  

z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  

z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  

z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  

takich danych (RODO). 

2. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu (imię i nazwisko) 

zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem  Pani/Pana/dziecka  danych  osobowych  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury  

w Chełmcu  (adres:  ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec , telefon kontaktowy: 18 443-33-73).

2. W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się  

z Administratorem pod adresem e-mail: gok@chelmiec.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji Konkursu.

4. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych

osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcą  uczestnika Konkursu danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów

prawa.

7.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-   żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania danych osobowych.

-  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody   przed jej cofnięciem.



- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa

się  z  naruszeniem  przepisów  powyższego  rozporządzenia  tj.  Prezesa  Ochrony  Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych

osobowych jest brak możliwości  uczestnictwa uczestnika w Konkursie.

9. Ponadto  informujemy,  iż  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  uczestnika

Konkursu nie podlega on decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym

przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu,  o  czym  stanowi  art.  22  ogólnego  rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych. 

§ 6

Uwagi końcowe

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Decyzja Komisji konkursowej, co do wskazania zwycięzców Konkursu oraz przyznania im

nagrody jest ostateczna i niepodważalna.

3. Wszelkich informacji o Konkursie udziela:

 Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu   tel.  18 443-33-73   

 Astro Centrum Chełmiec                        tel.   887-373-373

                                                                            


