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Regulamin Konkursu 

Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby, które wezmą w nim udział i będą postępować 

zgodnie z niniejszym regulaminem.                                                                                                     .

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu 

oraz członkowie najbliższej  rodziny tych osób, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni 

udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Za członków 

najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające 

w stosunku przysposobienia.                                                                                                               .

Pracę konkursową należy dostarczyć drogą mailową na adres .biuro@fundacjasentio.pl

Wraz z pracami konkursowymi Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do nadesłania swoich 

danych kontaktowych: imię, nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego; zdjęcia 

oraz kilku słów uzasadniających, dlaczego to właśnie Was powinniśmy zaprosić do udziału 

w warsztatach.                                                                                                                                     .

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn 

od niego niezależnych.                                                                                                                         .

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby 

trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa 

do nagrody.                                                                                                                                          .

I.  Postanowienia ogólne

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

Organizator Konkursu:                                                                                                                         .

Fundacja Sentio, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7812012801 reprezentowana 

przez Prezesa Zarządu Fundacji Sentio: Magdalenę Kasperowicz.                                                    .

Konkurs jest organizowany w dniach 11.01.2021 – 12.02.2021.                                                              .

Konkurs jest organizowany na stronie http://fundacjasentio.pl/ oraz na profilach Fundacji w me-

diach społecznościowych: Facebooku, Instagramie i YouTube.                                                        .

Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 - 921 Kodeksu Cywilnego.             .

Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.                                            .
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III. Przedmiot Konkursu oraz zasady wyłonienia Zwycięzcy 

3.1 Przedmiotem Konkursu jest nagranie 60-sekundowego filmiku z fragmentem własnej interpretacji 

dowolnie wybranego utworu muzycznego lub literackiego - piosenki, wiersza, filmu lub prozy.
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III. Przedmiot Konkursu oraz zasady wyłonienia Zwycięzcy 
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Zgłoszenia oceniać będzie jury w składzie: Marcin Januszkiewicz, Agnieszka Glińska i Magdalena 

Kasperowicz.                                                                                                                                        .

Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonimy uczestników warsztatów. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 

na stronie http://fundacjasentio.pl/, Facebooku i Instagramie Fundacji Sentio. Osoby te zostaną 

poinformowane również drogą mailową oraz telefoniczną.                                                                .

Nagrodą w Konkursie jest udział w pięciu bezpłatnych i zamkniętych warsztatach z interpretacji 

online z Marcinem Januszkiewiczem oraz możliwość otrzymania konsultacji aktorskich od prowa-

dzącego Marcina Januszkiewicza po wykonaniu zadania aktorskiego.                                            .

W uzasadnionych wypadkach, obejmujących w szczególności nieodpowiedni poziom zgłoszonych 

do Konkursu filmików, Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Uczestników.

Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu ani na nagrody 

innego rodzaju.                                                                                                                                   .

IV. Dane Osobowe

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (zwana dalej: Ustawą).                                            .

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest: Fundacja 

Sentio.                                                                                                                                                 .

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie a także  przekazywanie podmiotom 

trzecim, współpracującym przy organizacji Konkursu jego danych osobowych przez Organizatora, 

w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu.                                       .

Podanie danych jest dobrowolne i konieczne dla prawidłowego przebiegu Konkursu. Na podstawie 

bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich 

danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.                                                                  .
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Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: biuro@fundacjasentio.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, o czym bez-

zwłocznie poinformuje Uczestnikoẃ, umieszczając nową jego wersję na stronie oraz w mediach 

społecznościowych Fundacji Sentio.                                                                                                   .

Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.                                  .

V. Postanowienia końcowe

5.1

5.2

5.3


	Strona 1
	Strona 2

