
REGULAMIN KONKURSU „Autorski plakat filmowy”  

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod 

nazwą „Autorski plakat filmowy” (dalej: „Konkurs”), a także określa prawa i obowiązki 

jego uczestników. 

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie 

(00-153), ul. Zamenhofa 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 

5252271014, (zwane dalej: „Organizatorem”).  

3. Konkurs będzie odbywał się zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa polskiego.  

4. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie 

Organizatora, w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu (ul. Kazimierza Wielkiego 19a/21, 

50-077 Wrocław) oraz na stronie internetowej „www.kinonh.pl”. 

 

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU  

 

1. Konkurs będzie prowadzony w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu (ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a/21, 50-077 Wrocław) zgodnie z zasadami Konkursu ogłoszonymi na 

stronie Organizatora „www.kinonh.pl”. 

2. Konkurs trwa od 25.09.2021 r. do 03.10.2021 r. do godz. 21:00 – jest to okres, w którym 

można składać Prace Konkursowe. Za dzień zakończenia Konkursu uważa się 

03.10.2021 r. 

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator uprawniony jest do przedłużenia lub 

skrócenia czasu trwania Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania 

Konkursu.  W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach 

zaistniałych zmian. 

 

§ 3 UCZESTNICY  

 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna w przedziale 

wiekowym od 4 do 9 lat. Zgłoszenia Uczestnika dokonuje - przedstawiciel ustawowy na 

podstawie formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2. Przedstawicielem ustawowym jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami ogólnie 

obowiązującego prawa może dokonywać czynności prawnej w imieniu Uczestnika, w 

szczególności jako rodzic lub opiekun (dalej: „Przedstawiciel”). 

3. Z Konkursu wyłączone są dzieci pracowników i współpracowników Organizatora, dzieci 

osób odbywających praktyki bądź staż u Organizatora, dzieci osób wyznaczonych przez 

Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, dzieci 

pracowników podmiotów współpracujących z Organizatorem przy przygotowaniu i 

przebiegu Konkursu, dzieci osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i 

przebieg konkursu, a także dzieci członków najbliższej rodziny osób wymienionych w tym 

punkcie.  

 



§ 4 ZASADY KONKURSU  

 

1. Organizator opublikuje na stronie www.kinonh.pl opis zadania konkursowego, ogólne 

zasady Konkursu, a także link do Regulaminu oraz wzmiankę dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych Uczestników oraz Przedstawicieli.  

2. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu autorskiego plakatu filmowego (dalej: „Praca 

Konkursowa”) do dowolnego filmu z programu 8. Międzynarodowego Festiwalu 

Filmowego Kino Dzieci, który został obejrzany przez Uczestnika w Kinie Nowe 

Horyzonty.   

3. Praca Konkursowa ma być autorską pracą Uczestnika.  

4. Praca Konkursowa powinna zmieścić się na jednej kartce A4. Technika wykonania pracy 

jest dowolna.  

5. Na odwrocie Pracy Konkursowej należy podać imię i nazwisko Uczestnika. Do Pracy 

Konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wypełniony przez Przedstawiciela 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz dokument potwierdzający nabycie biletu na film z 

programu 8. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, o którym mowa w ust. 

6 poniżej.  

6. Potwierdzeniem obejrzenia filmu z programu 8. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 

Kino Dzieci jest  dowód  zakupu  w postaci  paragonu  fiskalnego,  biletu  elektronicznego  

bądź  faktury, dokumentujący zakup biletu na w/w film.   

7. Prace Konkursowe należy składać bezpośrednio w budynku Kina Nowe Horyzonty, ul. 

Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławiu - w kasach Kina, w terminie nie później niż 

do dnia 3 października 2021 do godziny 21:00. 

8. Prace Konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa 

autorskie osób trzecich, prawa do wizerunku a także zawierające treści niecenzuralne, 

ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, 

godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, sprzeczne z porządkiem 

prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, a także takie, które nie spełniają wymagań 

określonych niniejszym Regulaminem, nie biorą udziału w Konkursie i podlegają 

odrzuceniu przez Organizatora. Prace Konkursowe zawierające inspiracje filmem bądź 

postaciami, które w nim występują, nie będą uznawane za sprzeczne z Regulaminem. 

 

 

§ 5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzców czuwają osoby 

odpowiedzialne powołane przez Organizatora („Jury”). W skład Jury wchodzą 3 (trzy) 

osoby. 

2. Jury po zakończeniu Konkursu wybierze Uczestników Konkursu, którzy wykonali zadanie 

konkursowe w najbardziej kreatywny i wyróżniający się – zdaniem Jury – sposób (dalej: 

„Zwycięzcy”). 

3. W Konkursie wybranych zostanie 3 (trzech) Zwycięzców. 

4. Decyzja Jury co do wyłonienia Zwycięzców jest ostateczna. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.kinonh.pl.  

6. Informację o wygranej Zwycięzcy Konkursu otrzymają mailem na adres podany w 

formularzu zgłoszeniowym. 

 

§ 6 NAGRODY  

http://www.kinonh.pl/


 

1. Nagrodą w Konkursie jest nieimienny voucher na roczny kurs języka angielskiego Disney 

English w szkole językowej Profi-Lingua we Wrocławiu (dalej: „Nagroda”). Szczegółowy 

opis kursu znajduje się na stronie internetowej: https://www.profi-lingua.pl/kursy-

przedmiotowe/dla-dzieci/disney-

english?kurs=kursyj%C4%99zykowedladzieci%3C/br%3Ekursangielskiegodisneyenglish

. Nagrodę będzie możliwa do wykorzystania w terminie do 31.10.2021 r.. 

2. Każdy Zwycięzca może otrzymać tylko jedną Nagrodę. 

3. Za komunikację ze Zwycięzcami odpowiada Organizator.  

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia 

zakończenia Konkursu.  

5. W przypadku zamiaru opublikowania informacji o wynikach Konkursu na portalach 

społecznościowych przez Organizatora, poprosi on Zwycięzcę o udzielenie zgody na 

opublikowanie imienia i nazwiska Zwycięzcy w informacji na profilach społecznościowych 

Organizatora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość uzyskania 

Nagrody. 

6. Nagrody będą wydawane w Kinie Nowe Horyzonty, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 19a-

21 we Wrocławiu 

7. Wartość jednej Nagrody wynosi 2000 zł brutto. 

8. W przypadku, w którym Zwycięzca będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku 

dochodowego od otrzymanej Nagrody, Nagroda zostanie powiększona przez 

Organizatora Konkursu o nagrodę pieniężną o wysokości 11,11% wartości Nagrody, 

celem pokrycia podatku dochodowego należnego od Zwycięzcy.   

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, nagroda pieniężna zostanie potrącona na 

poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym 

mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej, nie zostanie wydana 

Zwycięzcy, a zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzca nie 

jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.   

10. Nagroda nie podlega wymianie ani zamianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny. 

 

§ 7 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za 

wykorzystywanie przez Organizatora Prac Konkursowych w jakikolwiek sposób 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z 

nadużyć ze strony Uczestnika lub Przedstawiciela, w tym w szczególności złamania przez 

Uczestnika lub Przedstawiciela zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo 

wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Od decyzji Organizatora o wykluczeniu 

Uczestnika z Konkursu nie przysługuje odwołanie.  

a) .  

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o 

grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26 z późn. zm.).  

 

 

§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 



Zgodnie z art. 13 i 14 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, informuje się, że:  

a) Tożsamość administratora i dane kontaktowe. Administratorem danych osobowych 

Uczestnika i Przedstawiciela przetwarzanych w związku z udziałem w Konkursie „Autorski 

plakat filmowy” jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153), 

ul. Zamenhofa 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 5252271014 

b) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem email: 

kontakt@nowehoryzonty.pl lub pisemnie na adres: Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21, Wrocław 

c) Kategorie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące 

kategorie danych: dane osobowe Przedstawiciela Uczestnika: Imię i nazwisko, adres 

mailowy, dane osobowe Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, wiek, adres mailowy, dane 

osobowe Zwycięzcy Konkursu: Imię i nazwisko, wiek, adres mailowy oraz adres 

zamieszkania, dane osobowe Przedstawiciela Zwycięzcy: Imię i nazwisko, adres mailowy 

oraz adres zamieszkania;  

d) Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania - dane osobowe Uczestnika i 

Przedstawiciela przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu 

„Autorski plakat filmowy”. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika i 

Przedstawiciela jest art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO);  

e) Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych. Dostęp do danych osobowych 

uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora, w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych. Dane osobowe Uczestnika i Przedstawiciela mogą być 

przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w 

zakresie realizowanych przez niego obowiązków. Administrator nie będzie przekazywał 

danych osobowych Uczestnika i Przedstawiciela do państwa trzeciego lub do organizacji 

międzynarodowej.  

f) Okres przechowywania danych. Dane osobowe Uczestnika i Przedstawiciela 

przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych 

czyli przez okres trwania konkursu i jego rozstrzygnięcia, a następnie zgodnie z okresami 

przewidzianymi dla archiwizacji tych danych.  

g) Prawa podmiotów danych. Uczestnikowi i Przedstawicielowi przysługuje prawo dostępu 

do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania 

przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia. 

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie. W trakcie 

przetwarzania danych osobowych Uczestnika i Przedstawiciela nie będzie dochodzić do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.  
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i) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uczestnikowi i Przedstawicielowi 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 531 03 00.  

j) Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych. Podanie danych 

osobowych jest konieczne dla celów związanych z udziałem w Konkursie „Autorski plakat 

filmowy”  

 

§ 9 PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik (reprezentowany przez Przedstawiciela) poprzez zgłoszenie Pracy 

Konkursowej udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji, z prawem do 

udzielenia sublicencji, na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Pracy 

Konkursowej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili 

przesłania Pracy Konkursowej polach eksploatacji, w szczególności: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego i techniką cyfrową, 

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, 

publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z Pracy Konkursowej 

w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Uczestnik (reprezentowany przez Przedstawiciela) upoważnia Organizatora do 

decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy konkursowej.  

 

§ 10 REKLAMACJE  

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, należy zgłaszać do 

Organizatora, w formie wiadomości e-mail na adres: ___kino@kinonh.pl____________ w 

czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

zakończenia Konkursu.  

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania 

Uczestnika, dokładny adres Przedstawiciela Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie 

reklamacji.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich wpłynięcia, w formie 

wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym (Załącznik 1 do 

Regulaminu).  

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego osobie wnoszącej reklamację przysługuje 

prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 

Dane Uczestnika: 

1. Imię i Nazwisko:  __________________ 

2. Data urodzenia: __________________ 

 

Dane Przedstawiciela ustawowego: 

1. Imię i Nazwisko: __________________ 

2. Adres e-mail: __________________ 

 

 

1. Ja (imię i nazwisko) ……………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka/podopiecznego w 

konkursie „Autorski plakat filmowy”, organizowanym przez Stowarzyszenie Nowe 

Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153), ul. Zamenhofa 1, KRS: 0000162000, NIP: 

5252271014 (dalej jako: „Konkurs”). 

2. Ja (imię i nazwisko) ……………………. zgłaszam udział mojego dziecka/podopiecznego 

(imię i nazwisko dziecka, wiek) 

………………………………………………………………………………………………. w 

Konkursie, akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Organizatora dla celów 

organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z zasadami przetwarzania danych 

określonymi w Regulaminie Konkursu.  

3. Jestem świadoma(-my) przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, 

że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

4. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila na adres kontakt@nowehoryzonty.pl lub 

listownie na adres: ul. Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 

Wrocław 

5. Jestem świadomy, że wycofanie zgody przed ogłoszeniem wyników Konkursu lub 

wysłaniem nagród uniemożliwi przyznanie lub wysyłkę ewentualnej nagrody. 

 

 

  
 
 

_________________ 
Podpis Przedstawiciela 
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