
Regulamin konkursu „#ZainspirujSię” 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie „#ZainspirujSię” jest akceptacja poniższego 

regulaminu. 

2. Organizatorami Konkursu „#ZainspirujSię” są:  Fundacja Arte oraz Biblioteka Publiczna 

w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, zwane Organizatorami. 

3. Konkurs jest finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy w ramach projektu 

„W Warszawie jest moc – edycja II”. 

4. Konkurs „#ZainspirujSię” skierowany jest do dzieci i młodzieży do 19. roku życia, 

zwanych dalej Uczestnikami. 

5. W przypadku uczestnictwa w Konkursie osoby, która nie ukończyła  18 roku życia, w jej 

imieniu wszelkie wymagane przez Organizatorów oświadczenia składa opiekun prawny 

biorąc za nie pełną odpowiedzialność.  

6. Zasady konkursu: 

a) W aplikacji społecznościowej Tik Tok na profilu bibliotekabemowo opublikowane 

zostaną w miesięcznych odstępach 3 filmy. 

b) Uczestnik Konkursu publikuje „duet” do przedstawionego filmu. 

c) Jeden uczestnik może opublikować tylko jeden „duet” - do jednego z trzech  filmu. 

d) Konkurs oraz jego poszczególne etapy będą rozstrzygane przez 5 osobowe Jury powołane 

przez Organizatorów. 

e) Oceniane będą: 

 zgodność „duetu” z oryginałem, 

 innowacyjność, nietuzinkowa scenografii, 

 zgranie z muzyką, 

 oryginalność interpretacji, 

 jakość nagrania, 

 pomysłowe podejście do tematu. 

f) Spośród wszystkich duetów zostanie wybranych 15 (po 5 z każdej edycji) najlepszych 

filmów.  

g) Terminy publikacji filmów oraz informacja do kiedy można publikować „duety” zostanie 

podana po ogłoszeniu konkursu na Tik Tok’u, Facebook’u oraz stronie internetowej 

Biblioteki.  

h) Z 15 finalistów zostanie wyłonionych : 3 zwycięzców oraz 2 nagrodzonych. 

i) Ze zwycięzcami Organizatorzy skontaktują się na prywatnej wiadomości przez Tik Toka. 



j) Nagrodami w konkursie będą: oznaczenie przez znanego Tik Tok’era pod jego filmem 

oraz nagrody rzeczowe. 

7. Oświadczenia Uczestnika konkursu a w przypadku, gdy jest osobą, która nie 

ukończyła 18 lat, oświadczenia składa w  jego imieniu opiekun prawny. 

a) Uczestnik oświadcza, że udostępnia „duet” w aplikacji Tik Tok na profilu Biblioteki na 

okres co najmniej jednego roku. 

b) Uczestnik konkursu oświadcza, że w materiale nadesłanym na konkurs „#ZainspirujSię” 

nie naruszył praw autorskich ani dóbr osobistych innych osób.  

c) Uczestnik  konkursu oświadcza, że posiada zgody osób trzecich umożliwiających 

Organizatorom zgodne z prawem korzystanie z materiału zgłoszonego do Konkursu 

„#ZainspirujSię”.  

d) Ponadto Uczestnik konkursu oświadcza, że: 

 jest wyłącznym dysponentem majątkowych praw autorskich do materiału zgłoszonego na 

Konkurs na polach eksplantacji opisanych w punkcie 5 litera f i tym samym posiada 

niczym nieograniczone prawo do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi do 

nadesłanego materiału na Konkurs, 

 materiał zgłoszony na Konkurs nie jest obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami 

osób trzecich oraz nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza 

majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób, 

a wykorzystanie ich przez Organizatorów na potrzeby Konkursu, nie naruszy praw osób 

trzecich,   

 posiada zgodę osób  trzecich na rozpowszechnianie ich wizerunku zamieszczonego w 

nadesłanym materiale na potrzeby udziału w Konkursie „#ZainspirujSię”. 

e) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego 

wizerunku/wizerunku* swojego dziecka oraz wizerunku innych osób* 

utrwalonego/ych w materiale zgłoszonym na Konkurs „#ZainspirujSię” (w formie 

fotograficznej i filmowej) przez Organizatorów  bez ograniczeń czasowych za 

pośrednictwem ich stron internetowych, Facebook`a oraz aplikacji Tik Tok zgodnie z art. 

81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 

2018 poz. 1191 z późn zm.). 

f) Administratorem Pani/Pana (dziecka) danych osobowych jest Biblioteka Publiczna 

w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-381), ul Powstańców 

Śląskich 17, zwane dalej Biblioteką. 



g) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych  Biblioteki jest pod adresem: iod@e-bp.pl  lub 

pisząc na adres siedziby Administratora.  

h) Pani/Pana (dziecka) dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit a) w celu udzielenia zgody na 

prezentację Pana/Pani (dziecka) wizerunku. 

i) Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane przez okres prezentacji wizerunku 

przez Bibliotekę lub do czasu wycofania zgody. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie.  

j) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

(sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

k) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  a także prawo do 

przenoszenia danych. 

l) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodne z prawem.  

m) Pana/Pani (dziecka) dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są 

profilowane. 

n) Pana/Pani (dziecka) dane osobowe związane z wizerunkiem mogą być prezentowane na 

stronie, na portalu społecznościowym Facebook oraz Tik Tok w celu udziału w konkursie 

„#ZainspirujSię” 

o) Podanie zgody na prezentacje wizerunku jest dobrowolne, niemniej nie wyrażenie zgody 

na jego prezentacje, gdy wizerunek jest integralną częcią zaprezentowanego „duetu” 

spowoduje, że nadesłany film nie będzie mogł wziąć udziału w konkursie.  
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