
REGULAMIN KONKURSU „KULTURALNIE ZAKRĘCENI” 2019/2020 
 
 

I. ORGANIZATOR i REALIZATOR: 
Świdnicki Ośrodek Kultury  
 

Osoba do kontaktu: 

Penelopa Rybarkiewicz-Szmajduch - p.szmajduch@sok.com.pl, tel. 74 851 56 57; 

 
II. PATRONAT: 
Prezydent Miasta Świdnicy 
 

III. PARTNERZY: 

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy 
2. Muzeum Dawnego Kupiectwa 

 
IV. CEL I TERMIN: 
 
Celem konkursu pn. „Kulturalnie Zakręceni” (zwanego dalej: Konkursem) jest zachęcenie osób od 15 roku 
życia do uczestnictwa w życiu kulturalnym Świdnicy. Dodatkowo Konkurs ma za zadanie umacnianie 
tożsamości z miastem, jak również poszerzanie wiedzy o funkcjonowaniu i zakresie zadań instytucji kultury na 
terenie Świdnicy. Konkurs trwa od 12.09.2019 r. do 17.05.2020 r. 
 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Konkursu może być mieszkaniec powiatu świdnickiego (zwany dalej: Uczestnikiem). 
2. Uczestnik musi mieć ukończone 15 lat na dzień złożenia formularza zgłoszeniowego. 
3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział za zgodą pisemną rodziców/opiekunów prawnych. 
4. Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez pobranie formularza 

zgłoszeniowego i karty w  Świdnickim Ośrodku Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej lub Muzeum 
Dawnego Kupiectwa, następnie wypełnienie oraz złożenie formularza zgłoszeniowego w Świdnickim 
Ośrodku Kultury, Świdnica Rynek 43 – w sekretariacie pok. 22, w godzinach do 8.00 do 16.00 
od poniedziałku do piątku oraz w Galerii Fotografii - w godzinach od 14.00 do 18.00 we wtorki i piątki 
lub w godzinach od 12.00 -16.00 w soboty lub w siedzibie partnerów: Miejskiej Biblioteki Publicznej 
i Muzeum Dawnego Kupiectwa. 

5. Z Konkursu wykluczeni są Pracownicy Świdnickiego Ośrodka Kultury/Miejskiej Biblioteki 
Publicznej/Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 

6. Uczestnik po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego będzie zbierał pieczątki potwierdzające jego 
obecność na wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez: Świdnicki Ośrodek Kultury, Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Świdnicy oraz Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. Pieczątki będą 
zbierane na specjalnej karcie, stanowiącej załącznik do formularza zgłoszeniowego. Każda instytucja 
będzie miała inny kolor pieczątki. Pieczątka opatrzona musi być datą i parafką pracownika 
pieczętującego. Na imprezy kilkudniowej obowiązuje jedno potwierdzenie. 

7. Aktywacja karty nastąpi po oddaniu formularza zgłoszeniowego podpisanego własnoręcznie lub przez 
rodzica/opiekuna prawnego - w przypadku osób niepełnoletnich. Karty należy złożyć w  Świdnickim 
Ośrodku Kultury – Świdnica, Rynek 43, sekretariat pok. 22 po zakończonym Konkursie, w terminie do 
17 maja 2020 r., do godz. 16.00. 

8. Niezłożenie karty w wyznaczonym terminie i miejscu eliminuje Uczestnika z Konkursu. 
9. Spośród Uczestników, którzy zbiorą największą liczbę pieczątek, Organizator wyłoni zwycięzców, 

ogłosi wyniki i wręczy nagrody podczas Dni Świdnicy 2020. 



10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, 
a poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że imiona i nazwiska, 
miejscowość oraz numery kart nagrodzonych Uczestników Konkursu mogą zostać opublikowane 
w celach promocyjnych związanych z Konkursem w środkach masowego przekazu oraz na stronie 
internetowej Świdnickiego Ośrodka Kultury. 

VI. NAGRODY 

1. Spośród osób, które złożą karty, zostaną wyłonieni zwycięzcy, którym zostanie przyznane I, II i III 
miejsce oraz wyróżnienia. Osoby, które zbiorą w Konkursie największą liczbę pieczątek, otrzymają 
nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i partnerów konkursu, w tym: voucher do spa i 
do restauracji, sprzęt elektroniczny, bilety wstępu na imprezy kulturalne w Świdnicy, lokalne upominki. 

2. O zakwalifikowaniu do nagrody decyduje liczba zebranych pieczątek oraz kolejność zgłoszeń – 
złożenia karty. 

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu. 
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników w zakresie: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, 

data urodzenia, nr telefonu kontaktowego jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, przyznania 
nagród i działań promocyjnych związanych z Konkursem. Dane osobowe będą zbierane w zakresie 
i celu wynikającym z Regulaminu. 

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
5. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, 

adres zamieszkania i nr telefonu kontaktowego skutkować będzie brakiem możliwości udziału w 
Konkursie. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami 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. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych: Organizatora, Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy i Muzeum Dawnego Kupiectwa, w mediach, w 
tym mediach społecznościowych oraz na tablicy informacyjnej w Świdnickim Ośrodku Kultury. 

2. Realizator skontaktuje się z laureatami u w celu ustalenia warunków i sposobu odbioru nagrody. 
3. Nagrody będą do odebrania do 30 czerwca 2020 roku. 
4. Nagrody nie podlegają wymianie. 
5. Prawo Uczestników do domagania się przekazania lub realizacji nagród, upominków określonych 

Regulaminem jest niezbywalne. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie nagrody oraz inne problemy 

spowodowane niepodaniem lub podaniem przez Uczestnika błędnych danych oraz za zgubienie przez 
Uczestnika karty; 

7. W sprawach interpretacji postanowień i wymagań Regulaminu decyzję podejmuje Organizator.  
8. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie do Organizatora, na adres: Świdnicki 

Ośrodek Kultury – Rynek 43 49; 58-100 Świdnica, w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników 
Konkursu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu oraz do 
odwołania Konkursu bez podania przyczyn. 

10. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Świdnickiego 
Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy oraz Muzeum Dawnego Kupiectwa 
w Świdnicy oraz na tablicy informacyjnej w Świdnickim Ośrodku Kultury. 


