
REGULAMIN KONKURSU   

„Śniadeccy na TIK TOKU” 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Konkurs „Śniadeccy na Tik Toku” organizowany jest przez Dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. 

2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem aplikacji TikTok. 

3. Konkurs trwa od 12.03.2021 roku do 31.03.2021 roku. 

4. Sponsorem konkursu jest Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Braci 

Śniadeckich  w Zgorzelcu. 

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez aplikację 

TikTok. Organizator zwalnia w całości serwis TikTok od jakiejkolwiek odpowiedzialności 

wobec Uczestników wynikającej z Konkursu. 

§ 2. Warunki uczestnictwa. 

1. Uczestnikami  Konkursu mogą  być wyłącznie  uczniowie i absolwenci Liceum    

Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w  Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą 

rodzica/opiekuna prawnego – załącznik nr 1. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest 

zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 3. Zasady Konkursu. 

1. Konkurs prowadzony jest jednoetapowo w dniach od 13.03.2021 roku do 31.03.2021 roku. 

2. Zadaniem konkursowym jest nagranie 1 minutowego  filmu promującego szkołę oraz przesłanie 

na adres organizatora po hasłem „Śniadeccy na Tik Toku” – praca konkursowa.  

3. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Prac konkursowych. 

4. Uczestnik, przystępując do Konkursu oświadcza, że: 

a) jest wyłącznym autorem Pracy konkursowej – w przypadku, gdy autorem filmu jest grupa 

osób, oświadczenie musi wypełnić każdy uczestnik – załącznik nr 2. 

b) wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Pracy konkursowej do czynności 

związanych z Konkursem i jego promocją, 

c) praca konkursowa nie narusza praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób 

trzecich, 

d) prezentowane treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, 

niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

§ 4. Nagroda. 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której 

wchodzą przedstawiciele Organizatora. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru nagrodzonych 

Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”. 

2. W Konkursie nagrodzonych zostanie 3  najlepsze filmy promocyjne.  

3. Każda Praca konkursowa będzie oceniana za oryginalność i kreatywność. Każdy członek 

komisji będzie oceniał prace indywidualnie, przyznając punkty.  



4. Nagrodami w Konkursie są nagrody pieniężne  w wysokości: 

 I Miejsce 300zł 

 II Miejsce 200zł 

 III Miejsce 100zł 

§ 5. Prawa autorskie. 

1. Biorąc udział w Konkursie oraz nadsyłając Pracę konkursową Uczestnik przekazuje prawa 

autorskie do Pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu. 

2. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na: wprowadzanie Pracy konkursowej 

do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych, zamieszczanie Pracy konkursowej 

w Internecie, na stronach Organizatora oraz w serwisach społecznościowych związanych 

z Organizatorem, publiczne udostępnianie Pracy konkursowej, wykorzystanie Pracy 

konkursowej we wszystkich formach komunikacji, promocji lub reklamy. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Prac 

konkursowych oraz wprowadzania w nich zmian. 

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych. 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

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) oraz ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000). 

2. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich  

w Zgorzelcu  z siedzibą ul. Partyzantów 4; 59-900 Zgorzelec 

Inspektor Ochrony Danych: Stanisław Mikołajczyk 

tel. 603154875 email: iod.lo@powiat.zgorzelec.pl 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Zgoda 

może być wycofana w dowolnym momencie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, 

do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych 

do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnikowi przysługuje 

także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych – załącznik nr 3. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji Konkursu. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter 

informacyjny. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie lo.zgorzelec.org 

4. Organizator ma możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania. 
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