Zarządzenie Nr 22 /2021
Zarządcy Toruńskiej Agendy Kulturalnej
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie regulaminu konkursu „Moja królewska korona 2”
na kreatywne ozdobienie korony
Na podstawie §8 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Toruńskiej Agendy Kulturalnej oraz na
podstawie §7 ust. 3 pkt 4 i 5 Statutu miejskiej instytucji kultury Toruńska Agenda Kulturalna, stanowiącego
załącznik do uchwały nr 49/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmiany nazwy
oraz statutu miejskiej instytucji kultury Toruń 2016, zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania regulamin konkursu „Moja królewska korona 2”, będącego częścią obchodów
Święta Trzech Króli, na kreatywne ozdobienie korony. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do
dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
§2
Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Reprezentant zarządcy
(-) Krystian Kubjaczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 22/2021
Zarządcy Toruńskiej Agendy Kulturalnej
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie regulaminu konkursu
pn. „Moja królewska korona 2”

REGULAMIN KONKURSU
„MOJA KRÓLEWSKA KORONA 2”

1.
2.
3.

1.

2.

3.

1.
2.
3.

4.
5.

I. ZAKRES
Regulamin określa zasady, a także warunki udziału w konkursie pt. „Moja królewska korona 2”.
Konkurs rozpocznie się z datą ogłoszenia i zakończy 12 stycznia 2022 roku.
Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego całości
regulaminu, w tym warunków i zasad konkursu.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu jest Toruńska Agenda Kulturalna z siedzibą przy ul. Pod Krzywą
Wieżą 1, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury w Toruniu, NIP: 956-223-11-46,
REGON: 340488886.
Konkurs organizowany jest w ramach Cyklu Wydarzeń Świąteczno-Noworocznych
odbywającego się w dniach 21.12.2021-6.01.2022 r. na terenie Zespołu Staromiejskiego.
Głównym celem konkursu jest zachęcenie do aktywności artystycznej mieszkańców Torunia, a
także nakłonienie całych rodzin do spędzenia wspólnego czasu na kreatywnej zabawie oraz
kultywowanie tradycji świąteczno-noworocznych.
Szczegóły dotyczące Konkursu, w tym regulamin zostaną zamieszczone na stronie wydarzenia
na portalu facebook oraz stronie internetowej Organizatora: www.tak.torun.pl.
III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, za wyjątkiem osób zatrudnionych w Toruńskiej
Agendzie Kulturalnej, bez względu na podstawę zatrudnienia.
W konkursie mogą brać udział również osoby niepełnoletnie pod warunkiem dokonania
zgłoszenia konkursowego przez ich rodzica lub opiekuna prawnego.
Aby wziąć udział w konkursie, należy:
a. Własnoręcznie, w dowolnej technice, ozdobić koronę, której projekt znajduje się na stronie
Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
b. Przesłać zdjęcie wraz z dołączonymi danymi kontaktowymi (imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu - w przypadku osób niepełnoletnich należy przesłać dane
rodzica lub opiekuna prawnego) drogą elektroniczną na adres konkurs@tak.torun.pl. W
przypadku dużej objętości przesyłanych plików zdjęcie należy załadować na zewnętrzny
serwer plików z możliwością ich pobrania (np. Dropbox, Google Drive, OneDrive,
WeTransfer), a na adres konkursowy wraz z niezbędnymi danymi przesłać jedynie odnośnik
umożliwiający pobranie zdjęć zgłoszonych w konkursie. Termin nadsyłania zdjęć upływa 7
stycznia 2022 roku o godzinie 16:00.
Jeden uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie trzy różne zdjęcia przedstawiające trzy
różne ozdobione korony.
Zdjęcia obraźliwe, naruszające normy etyczne i kultury osobistej oraz poruszające tematy
polityczne, nie będą brane pod uwagę w podejmowaniu decyzji o wygranej.
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Przesyłając zgłoszenie uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego zdjęć, także bez
podania autorstwa, w działaniach promocyjnych wydarzeń organizowanych przez Toruńską
Agendę Kulturalną, w tym na ich powielanie, rozpowszechnianie — zarówno w wersji
elektronicznej, jak i drukowanej, a także w innych materiałach promocyjnych, przez czas
nieograniczony.
Wyboru najlepszych koron dokona Organizator, informując o tym uczestników konkursu do dnia
12 stycznia 2022 roku, za pomocą strony internetowej Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
W ramach przeprowadzonego konkursu wyróżnionych zostanie 5 najciekawszych koron, a ich
autorzy otrzymają nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Torunia oraz Organizatorów w
postaci nagród rzeczowych: klocków LEGO, gier planszowych oraz gadżetów.
Nagrody konkursu będą dostępne do odbioru w biurze Toruńskiej Agendy Kulturalnej przy ulicy
Marii Konopnickiej 13 (III piętro) w Toruniu do 21 stycznia 2022 roku, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. W związku z pandemią SARS-CoV-2 i obowiązującym
reżimem sanitarnym obowiązuje wcześniejsze umówienie się na bezkontaktowy odbiór nagród
pod numerem telefonu: +48 662 072 661. (Organizator zastrzega, że nieodebrana w
wyznaczonym terminie nagroda przepada).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści regulaminu. O wszelkich zmianach
regulaminu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej,
dedykowanej Konkursowi, na której zamieszczono regulamin.
3. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu Konkursu okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób
naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie
nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości lub odmówić przekazania jej Uczestnikowi.
W przypadku nagród już przekazanych Organizator może domagać się ich zwrotu.
W powyższych przypadkach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
5. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych
osobowych przez Organizatora w celach związanych z konkursem, w tym w celu wyłaniania
i ogłaszania Laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Podanie
danych wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w Konkursie i odbioru nagrody.
10. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
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V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu –
Toruńska Agenda Kulturalna, z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń.
Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do
Organizatora na adres: ul. Marii Konopnickiej 13 (III piętro), 87-100 Toruń.
Uczestnik przystępujący do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora w celach związanych z Konkursem, w tym: w celu wyłonienia i ogłoszenia
Laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczenia nagród. Podanie danych
wymaganych w tym celu regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie
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Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu
administratora danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia
Konkursu – w celu identyfikacji uczestnika konkursu, wydania nagrody oraz (w razie
wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska laureata konkursu, w tym
również na stronach internetowych Organizatora i mediach społecznościowych. Organizator
będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w
szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem
lub zniszczeniem.
Dane Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż do przedawnienia ewentualnych roszczeń,
lub do momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych.
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie
z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Reprezentant zarządcy
(-) Krystian Kubjaczyk

