
Regulamin "Znajdź wielokulturową książkę".

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji konkursowej
„Znajdź wielokulturową książkę” (dalej: „Akcja”), która ma na celu promowanie
czytelnictwa, wartości wielokulturowych, produktów partnerów Akcji oraz zachęcić
uczestników do eksploracji miasta i jego wielokulturowego dziedzictwa.
2. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Stowarzyszenie Wielokulturowy
Kraków, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000746139; REGON: 38111027100000; NIP: 6772437214. Konkurs jest
częścią projektu „Kraków – mój dom” finansowanego ze środków gminy miejskiej Kraków.
3. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje na
temat akcji można znaleźć na portalach społecznościowych gdzie Organizator posiada
swoje profile, jak również na stronie Organizatora: http://wielokulturowykrakow.pl/.
4. Akcja prowadzona jest w okresie od 30.05.2021 od godziny 12:00 czasu lokalnego
do 30.05.2021 do godziny 23:59.

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba zainteresowana
literaturą i wielokulturowością. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą brać udział w Akcji
Promocyjnej pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody przedstawiciela
ustawowego na udział w Akcji i będą szukać “Nagród” pod jego nadzorem.
2. Akcja polega na śledzeniu przez Uczestników strony internetowej oraz fanpage’a
Organizatora oraz na poszukiwaniu książek (dalej “Nagród”).
3. W skład Nagrody wchodzi książka, przy książkach wybranych przez Ambasadora:
Stosunkowo Bliski Wschód dodatkowo płócienna torba.
4. Organizator będzie zamieszczać w mediach społecznościowych wskazówki
niezbędne do odnalezienia Nagród ukrytych w różnych, związanych z wielokulturowością
punktach miasta Krakowa. Równocześnie odbędzie się konkurs online, w którym po
prawidłowym i najszybszym podaniu odpowiedzi będzie można wygrać e-booki.
5. Nagroda przysługuje temu Uczestnikowi, który jako pierwszy znalazł daną Nagrodę
i objął ją w posiadanie, a w przypadku konkursu online temu, kto najszybciej odpowiedział
prawidłowo na pytanie konkursowe.
6. Niezwłocznie po znalezieniu Nagrody, Uczestnik jest zobowiązany powiadomić o
tym Organizatora. Uczestnik może powiadomić o tym Organizatora poprzez wrzucenie na
swój profil zdjęcia zawierającego znalezioną Nagrodę. Zobowiązuje się przy tym
Uczestnika do oznaczenia profilu Organizatora w opisie do zdjęcia oraz dodanie hashtaga
#znajdzwielokulturowaksiazke.
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7. Uczestnik może powiadomić Organizatora drogą poczty elektronicznej (wiadomość
wraz z zdjęciem zawierającym Nagrodę należy wysłać na adres
kontakt@wielokulturowykrakow.pl ) lub poprzez komunikator internetowy znajdujący się
na portalu internetowym na którym Organizator posiada swój profil (wiadomość również
powinna zawierać zdjęcie wraz ze znalezioną Nagrodą).
8. W przypadku nieznalezienia wszystkich Nagród w czasie trwania Akcji, Organizator
zastrzega sobie możliwość wykorzystania pozostałych, nieodkrytych Nagród w innym
konkursie, który zostanie przeprowadzony na profilu Organizatora w mediach
społecznościowych.
9. Organizator zobowiązuje się umieścić Nagrody w taki sposób by dostęp do nich nie
zagrażał w żaden sposób Uczestnikowi Akcji.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia ciała, wypadki
losowe, jak również straty materialne powstałe w czasie brania udziału w Akcji.

§ 3. Prawa autorskie

1. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo
autorskie (majątkowe) do zdjęcia przesłanego jako dowodu odkrycia Nagrody. Uczestnik
zapewnia, iż ów utwór nie jest obciążony żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi,
roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
2. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okaże się
nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego
wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich
roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych praw przez
komentarz Uczestnika.
3. Uczestnik wraz z poinformowaniem Organizatora (w sposób przewidziany w  § 2
pkt 5 lub 6) udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z
utworu zawartego w zgłoszeniu i (w całości lub w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski
i całego Świata, na początkowo czas oznaczony 5 lat, przy czym po upływie 5 lat umowa
przekształci się na zawartą na czas nieoznaczony, a Uczestnikowi będzie przysługiwało
prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2 letnim okresem
wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich znanych obecnie
polach eksploatacji, w szczególności do:
a. utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie,
telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach
społecznościowych jak np.Facebook, Instagram) i nieelektronicznych,
b. zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie
druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie odtworzenie,nadawanie, reemitowanie,
c. publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach
telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość
nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),
d. wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
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e. promocji i reklamy, merchandisingu,
f. wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w
szczególności zmiany, tłumaczenia, korekty lub modyfikacji (dalej „Opracowania”) dla
celów opisanych w pkt. a) – e) powyżej,
g. udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych powyżej.
4. Organizator zastrzega, iż nie ma obowiązku wykorzystania przesłanego zdjęcia.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.), a od dnia 25 maja 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem 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: „RODO”) .
2. Administratorem danych osobowych Uczestników, jest Organizator,
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest prawnie uzasadniony
interes Organizatora wynikający z realizacji postanowień Regulaminu oraz  dobrowolne
przystąpienie Uczestnika do Akcji.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodanie Uczestnik nie będzie
mógł wziąć udziału w Akcji.
5. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora przez czas
trwania Akcji, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi
przepisami.
6. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody następuje do czasu jej
cofnięcia.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym
przez Organizatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych -
organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.
9. Dane osobowe Uczestnika mogą być w szczególności przekazywane zewnętrznym
dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowym, organom administracji
oraz sądom.
10. W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących prawa dotyczące
przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
kontakt@wielokulturowykrakow.pl lub wysyłając korespondencję na adres Organizatora (§
1 pkt 2).
11. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Akcji, w
tym rozdysponowanie nagród i publikacja danych Uczestników, którzy odnaleźli Nagordy.
12. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora.



13. Uczestnik Konkursu biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę, aby jego zgłoszenie
(zdjęcie wraz z imieniem i nazwiskiem) zostało opublikowane na stronie internetowej
Organizatora jak i na profilach Organizatora w mediach społecznościowych. Zwycięzcom
nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.
14. Organizator zastrzega, iż nie ma obowiązku publikacji tych danych.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie http://wielokulturowykrakow.pl
2. Uczestnik biorąc udział w Akcji wyraża zgodę na związanie go postanowieniem
niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
prawa polskiego.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą
Akcją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
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