Regulamin gry pt. „VIVAT MAJ, 3 MAJ !”
1. Organizatorem gry pt. „VIVAT MAJ, 3 MAJ !” jest Staszowski Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta
i Gminy w Staszowie.
2. Gra została zorganizowana w ramach obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
3. Honorowy Patronat - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
4. Gra realizowana jest w dniach 27 kwietnia - 3 maja 2021r.
5. Reguły gry:
- gra przeznaczona jest dla osób w dowolnym wieku,
- udział w grze wymaga dostępu do Internetu,
- przez sześć kolejnych dni, począwszy od 27 kwietnia do 2 maja br. w godz. 9:00 do 16:00 na stronie
www.sok.info.pl oraz na fanpage’u Staszowskiego Ośrodka Kultury będzie zamieszczana zagadka,
której rozwiązaniem będzie wyrażenie (z wykropkowanego miejsca) jednowyrazowe. Wyrażenie to
również stanowić będzie hasło dostępu do dedykowanej zagadce strony internetowej, gdzie będzie
można wyczytać wiele ciekawostek związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wśród
tych informacji zostaną umieszczone wyróżniające się dwie litery, które należy zapisać – będą one
potrzebne w ostatnim dniu naszej zabawy tj. 03 maja br. Każdy uczestnik powinien zebrać łącznie
12 liter,
- 3 maja br. na stronie www.sok.info.pl oraz na fanpage’u Staszowskiego Ośrodka Kultury ukaże się
diagram zawierający 37 liter. Z diagramu należy wykreślić 12 liter zebranych w poprzednich dniach.
Pozostałe nieskreślone litery (25) utworzą HASŁO GŁÓWNE,
- uczestnik posiadający HASŁO GŁÓWNE musi przesłać go na adres: konkursy@sok.info.pl,
- trzy pierwsze osoby, które prześlą prawidłowe HASŁO GŁÓWNE zostaną zwycięzcami gry.
6. Organizator przewiduje następujące nagrody:
- I miejsce: nagroda rzeczowa o minimalnej wartości 250 zł
- II miejsce: nagroda rzeczowa o minimalnej wartości 200 zł
- III miejsce: nagroda rzeczowa o minimalnej wartości 150 zł
- dodatkowo organizator może przyznać gadżety dla pozostałych uczestników gry.
7. Dodatkowych informacji w zakresie realizacji gry i zasad można otrzymać w siedzibie Organizatora,
pod adresem e-mailowym: sok@sok.info.pl lub telefonicznie: 15 864 4112.
8. Udział w grze jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
Uwaga! Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z klauzulą RODO zmieszczoną
poniżej. Jeśli jesteś niepełnoletnią osobą, obowiązkowo zapoznaj z klauzulą swoich rodziców/opiekunów.
KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: Administratorem Pana/i danych jest: Staszowski Ośrodek Kultury ul. Parkowa 6,
28-200 Staszów Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: rodo@urbanowicz.net.pl. Pani/Pana
dane będą przetwarzane w celu: udziału w grze „VIVAT 3 MAJ !”.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa, za
wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z
dnia 4 lutego 1994r. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji, dotyczących
realizacji konkursów, przeglądów i festiwali-kategoria archiwalna – A.
Ma Pani/Pan prawo do: 1.dostępu do swoich danych oraz możliwość sprostowania, 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 4. przenoszenia danych, 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 6. wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Podane przez Panią/Pana dane są: pobrane dobrowolnie. Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu
systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.

