Regulamin konkursu
Miss Pin-Up Polish Boogie Festival 2022
§1
Definicje
1. Konkurs - Konkurs Miss Pin-Up Polish Boogie Festival prowadzony na zasadach
określonych niniejszym regulaminem.
2. Organizator - Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie PRO KULTURA z siedzibą
w Człuchowie, ul. Traugutta 2, 77-300 Człuchów.
3. Uczestnik - pełnoletnia kobieta, będąca osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
4. Komisja - Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli wybranych przez
Organizatora.
5. Festiwal - 18. edycja Polish Boogie Festival odbywająca się w Człuchowie w dniu 30
lipca 2022.
6. Regulamin - niniejszy regulamin konkursu.
7. Utwór - zdjęcie stylizacji w stylu Pin-Up.

§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się poprzez
platformę Facebook.
3. Konkurs będzie przeprowadzony w następujący sposób:
a. Miss Pin-Up Internetu 2022 / głosowanie internetowe via Fecebook
● 11 lipca 2022 do 19 lipca 2022 - przyjmowanie zgłoszeń od kandydatek na Miss
Pin-Up Internetu (zgłoszenia online na adres pinup@polishboogie.com)
● 20 lipca 2022 - publikacja zdjęć kandydatek do tytułu Miss Pin-Up Internetu
(Facebook Organizatora)
● 20 lipca do 27 lipca do godz. 22.00 - głosowanie na Miss Pin-Up Internetu
(Facebook Organizatora)
● 27 lipca 2022 ogłoszenie wyników głosowania internautów (Facebook
Organizatora)
● Od Miss Pin-Up Internetu oczekuję się przybycia na festiwal na ogłoszenie
wyników konkursu w dniu 30 lipca 2022 w celu odebrania nagrody.

●
●
●

Wręczenie nagród 30 lipca 2022 około godz.20.30
Organizator zapewnia bilet dla Miss Pin-Up Internetu w dniu wręczenia nagród
W przypadku gdy zwyciężczyni głosowania internetowego nie będzie mogła
osobiście odebrać nagrody, proszona jest o zgłoszenie tego faktu do
Organizatora. W takim przypadku nagroda zostanie wysłana pocztą.

b. Miss Pin-Up Polish Boogie Festival 2022 / wybór jury
● 28 lipca 2022 - 30 lipca 2022 do godz.18.30 - przyjmowanie zgłoszeń w Strefie
Pin-Up na terenie festiwalu
● 30 lipca 2022 - około godz.20.30 ogłoszenie laureatki konkursu Miss Pin-Up
Polish Boogie Festival 2022 (w skład jury konkursowego wchodzi Organizator
oraz Partnerzy Festiwalu)
c. Miss Pin-Up Publiczności Polish Boogie Festival 2022 / głosowanie
publiczności festiwalu
● 30 lipca 2022 w godz.18.00-18.30 - dla uczestniczek konkursu sesja
fotograficzna w Strefie Pin-Up na terenie festiwalu
● 30 lipca 2022 w godz.19.00- 20.00 - głosowanie publiczności na Miss Pin-Up
Polish Boogie Festival (głosowanie w Strefie Pin-Up na terenie festiwalu).
● 30 lipca 2022 - ogłoszenie wyników głosowania około 20.30
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. O grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami
serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział
w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników
w związku z realizacją Konkursu.

§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda kobieta, będąca pełnoletnią osobą fizyczną
posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełni jeden
z poniższych warunków:
a. Będzie uczestnikiem warsztatów w Strefie Pin-Up podczas Festiwalu.
b. Zgłosi swoją kandydaturę w dniach 28 lipca-30 lipca do godz.18.00 w Strefie
Pin-Up na terenie festiwalu.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są inni uczestnicy Festiwalu.
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać
się z Regulaminem.

§4
Zasady Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które spełniają warunki opisane w par. 3
Regulaminu.
2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na samodzielnym przygotowaniu jednej stylizacji
w stylu Pin-Up.
a. Kandydatki zgłaszające się drogą elektroniczną do konkursu Miss Pin-uP
Internetu, wysyłają wiadomość na adres pinup@polishboogie.com. Wiadomość
powinna zawierać imię i nazwisko oraz jedno zdjęcie prezentujące stylizacje.

§5
Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane do zwyciężczyni
na adres e-mail oraz wręczone podczas 18. edycji Polish Boogie Festival.
2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.

§6
Prawa autorskie
1. Uczestnik oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie
przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw
autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego
tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia
nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu
(licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących
polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera)
Utworu dowolną techniką,
b. publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c. publiczne wystawianie Utworu.
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo
oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

§7
Dane osobowe
1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”,
administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest
Organizator - Miejski Dom Kultury z siedzibą w Człuchowie, ul. Traugutta 2, 77-300
Człuchów (dalej zwany “Administratorem”).
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie
następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię
i nazwisko, adres email.
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomośc, że podanie danych osobowych
w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez
Uczestników jest wymagane do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych
osobowych (imię i nazwisko). Jednocześnie biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża
nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora jego
wizerunku, utrwalonego w trakcie Festiwalu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach
społecznościowych (m. in. Facebook, Youtube, Instagram) i stronach internetowych
Organizatora oraz podmiotów współdziałających w zakresie realizacji celów statutowych,
jak również pochodzących od Organizatora lub wykonanych na jego zlecenie
publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach
informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez
Organizatora w związku z organizacją Festiwalu lub dotyczącą jego działalnością
informacyjną lub promocyjną.
5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres
biuro@polishboogie.com wiadomość tekstową o temacie “Cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane
w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek
nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni
pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i
organizacyjnych oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych
osobowych - z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo
przekazywania danych.

7. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw
trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja
Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych
osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń,
na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję
Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych
do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych
osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
10. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.

§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego,
w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu
będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora.

