
REGULAMIN KONKURSU  

„KONSTRUKCJE UPCYKLINGOWE” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki organizacji konkursu pod nazwą 

„KONSTRUKCJE UPCYKLINGOWE”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, 31-011 

Kraków, pl. Szczepański 3a, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta Krakowa 

nr IV/94 z dnia 1 stycznia 1994 r., NIP: 675-000-44-94, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 22.04.2020 (od godziny publikacji posta 

konkursowego) do dnia 29.04.2020 do godziny 23:59.  

4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal 

Instagram.  

5. Konkurs stanowi formę organizacji domowych warsztatów rodzinnych inspirowanych 

pracami Jana Simona z serii „Krakowiacy lubią czystość”.  

 

§2 Uczestnicy Konkursu  

 

1. W konkursie może wziąć każda osoba fizyczna zwana dalej „Uczestnikiem”, która spełnia 

łącznie wskazane poniżej warunki: 

a. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

b. posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie; 

c. wykonała Zadanie Konkursowe o którym mowa w § 3 Regulaminu poniżej. 

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków wskazanych w §2 ust. 1 Regulaminu lub 

użycie w Zadaniu konkursowym treści niestosownych lub nieobyczajnych stanowi 

podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

3. Wyrażenie zgody opiekuna prawnego na udział Uczestnika w Konkursie oznacza 

zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

§3 Zadanie konkursowe 

 

1. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu przez Uczestnika na swoim prywatnym 

profilu społecznościowym w portalu Instagram lub na profilu opiekuna prawnego albo 

wysłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail press@bunkier.art.pl, 

fotografii przedstawiającej własnoręcznie wykonaną konstrukcję z opakowań po 



produktach, inspirowaną pracami Jana Simona z serii „Krakowiacy lubią czystość”. Zdjęcie 

udostępnione za pośrednictwem portalu Instagram musi zostać oznaczone hashtagiem 

„#bunkiersztuki”. 

2. Spośród udostępnionych i nadesłanych fotografii Organizator wybierze trzy oraz nagrodzi 

każdego z ich autorów zestawem książeczek „Małego Klubu Bunkra” oraz gadżetów 

Organizatora.  

3. Wyboru zwycięskich prac dokona jury powołane przez Organizatora, oceniając 

oryginalność przedstawianych obiektów oraz pomysłowość ich autorów.  

4. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej do dnia 4.05.2020 w prywatnej 

wiadomości wysłanej w serwisie Instagram lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Warunkiem otrzymania nagrody jest wskazanie w wiadomości zwrotnej imienia i 

nazwiska zwycięzcy oraz adresu do korespondencji. Nagrody zostaną przesłane do dnia 

18.04.2020.  

5. Wybrane prace zostaną udostępnione na profilu Organizatora w portalu Instagram.  

 

§4 Prawa autorskie 

 

1. Udzielenie zgody na udział Uczestnika konkursie oznacza, że jego opiekun prawny 

oświadcza i gwarantuje, że Uczestnikowi przysługiwać będą autorskie prawa majątkowe 

do udostępnionego zdjęcia konkursowego oraz obiektu przedstawionego na zdjęciu.  

2. Z chwilą udostępnienia zdjęcia konkursowego w wykonaniu Zadania Konkursowego, na 

podstawie niniejszego Regulaminu Uczestnik udziela Organizatorowi wyłącznej, 

przenaszalnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na korzystanie z 

udostępnionego zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie wydania 

niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie utrwalania jakąkolwiek techniką, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; zwielokrotniania jakąkolwiek techniką; 

wprowadzania do obrotu; wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci 

komputerowej lub multimedialnej; publicznego udostępniania zdjęcia w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

3. Za udzielenie licencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Uczestnik nie otrzymuje 

wynagrodzenia.  

4. Zdjęcie udostępnione w ramach Zadania konkursowego może zostać wykorzystane na 

potrzeby reklamowe Organizatora w dowolnych mediach i nośnikach. 

 

 

 



§5 Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu i jego przebiegu mogą być 

składane w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu w formie pisemnej na adres 

siedziby Organizatora.  

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich 

otrzymania na wspomniany wyżej adres siedziby. Odpowiedź na reklamację zostanie 

wysłana w formie pisemnej na adres wskazany w reklamacji.  

 

§6 Obowiązek informacyjny 

 

1. Organizator realizuje obowiązek  informacyjny względem Uczestników w zakresie 

przedstawionym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator z tytułu i dla zapewnienia współpracy celem realizacji zapisów niniejszego 

Regulaminu udostępnia dane osobowe swoich pracowników Uczestnikowi w 

maksymalnym zakresie: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, służbowe dane do kontaktu. 

3. Organizator oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 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, dalej jako „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego Regulaminu.  

 

§7 Postanowienia końcowe 

 

1. Na czas trwania Konkursu Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora 

oraz na profilu Organizatora w serwisie Instagram. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu.  

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego.   

 

 

 

Kraków, dnia 22.04.2020 r. 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

Obowiązek informacyjny 

 

Administrator danych 

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier 

Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 

124231243, zwanym dalej Galerią 

 

Inspektor Ochrony Danych 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można 

kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: 

iod@bunkier.art.pl. 

 

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych: 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków za 

wyjątkiem wyłączenia z uczestnictwa w Konkursie.   

Podstawą prawną przetwarzania wskazanych danych osobowych jest wyrażona zgoda na udział 

w Konkursie.   

 

Dane, które przetwarzamy w zakresie: imię i nazwisko, adres do korespondencji wykorzystywane 

są do celów dokumentacyjnych, oraz promocyjnych.  Dane w zakresie: adres poczty elektronicznej 

lub numer telefonu kontaktowego wykorzystujemy wyłącznie do celu realizacji Regulaminu 

Konkursu.  

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane  

Wskazane wyżej dane będą przechowywane do czasu wycofania Uczestnika z Konkursu oraz 

przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia, obrony lub ustania możliwości 

powstania roszczeń z tytułu korzystania przez Galerię z posiadanych praw. Posiada Pani/Pan 

prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i 

usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Administrator nie będzie 

podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 

 

Dostęp do pełnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

Pełna treść obowiązku informacyjnego realizowanego z tytułu prowadzonych działań dostępna 

jest pod adresem https://www.bunkier.art.pl/obowiazek_informacyjny.htm, w sekretariacie 

Galerii lub poprzez kontakt mailowy z Inspektorem Ochrony Danych (iod@bunkier.art.pl) lub 

sekretariatem Galerii (sekretariat@bunkier.art.pl). 
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