Regulamin konkursu
PRZYJACIELE ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Organizator: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz
Uczestnicy: W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 3-9 lat.
1. Warunki uczestnictwa
1.1. Jury dokona subiektywnej oceny na podstawie nagrań audio lub wideo przesłanych jako plik MP3
lub WAV lub MP4 na adres e-mail: konkursy@promyczek.pl. Nagrania na płytach DVD przesłane pocztą
nie będą ̨ kwalifikowane!
1.2. Nagranie należy nadesłać ́ do 30 czerwca 2021 roku.
1.3. Wraz z nagraniem należy przesłać podpisane i zeskanowane oświadczenie.
1.4. Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch kategoriach wiekowych:
PRZEDSZKOLAKI, kl. 0 -recytacja trzech dowolnie wybranych zwrotek „Legendy o cudownym obrazie”
UCZNIOWIE KL. 1-3 Szkoły Podstawowej - przeczytanie całości „Legendy o cudownym obrazie”
1.5. Książeczkę z tekstem „Legendy o cudownym obrazie” dołączono do czerwcowego numeru
miesięcznika Mały Promyczek. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy:
www.sklep.promyczek.pl

2. Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto osiągnięcia laureatów będą zaprezentowane
w czasopismach i mediach, które przyjęły patronat nad konkursem. Z przesłanych nagrań laureatów
zostanie zmontowany adiobook pt. „Legenda cudownego obrazu”.

3. Przetwarzanie danych osobowych
3.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników są Organizatorzy: Festiwalu
– Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” z siedzibą Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy, który
zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z

unijnego 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
3.2. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego
przetwarzane w celu realizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców oraz przyznaniu nagród. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub
usunięcia danych. Szczegółowe informację znajdują się w Polityce Prywatności.
3.3. Uczestnik przystępując do konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie
podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia
i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku: artykułach prasowych, na stronach
internetowych www.promyczek.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook Wydawnictwa
„Promyczek”.
4. Postanowienia końcowe
4.1. Organizator nie zobowiązuje się do odsyłania, archiwizowania bądź przechowywania nadesłanych
nagrań.
4.2. Uczestnicy konkursu (w ich imieniu rodzice/opiekunowie) zobowiązują się, że nie będą rościć
żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk, wizerunków oraz fragmentów utworów w środkach
masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym, uwzględniając
obowiązujące prawo autorskie (tj. dysponowania materiałem z konkursu na następujących polach
eksploatacji: utrwalenie – rejestracja i emisja na własnych stronach internetowych: promyczek.pl,
kanale YouTube, i mediach społecznościowych).
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie kwestie nie ujęte w
regulaminie rozstrzyga Organizator.
4.5. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4.6. Oficjalny adres e-mail konkursu: konkursy@promyczek.pl (przesyłanie nagrań, zgłoszeń)

