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Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390) przy ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. 
Warszawy pod numerem 2/06, REGON 140603313, NIP 701-002-51-69. 2, prowadzi akcję 
promocyjną prowadzoną w instytucjach, w których znajdują się otwarte Strefy Odkrywania, 
Wyobraźni i Aktywności (dalej Strefy SOWA) i które zgłoszą CNK chęć udziału w akcji nie później niż               

1 lutego 2023 r. W ramach akcji Centrum Nauki Kopernik przekaże każdej z instytucji, w której 

znajduje się Strefa SOWA po sześć (6) voucherów wstępu na wystawy i po osiem (8) voucherów do 
Planetarium. 

 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W BRZESKU 

Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko 

 

 ogłasza konkurs plastyczny 

„WSTRZYMAŁ SŁOŃCE, RUSZYŁ ZIEMIĘ – ROK KOPERNIKA” 

– wygraj voucher do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie lub do Planetarium Centrum 

Nauki Kopernik 

 

ZASADY KONKURSU 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, plac Targowy 10, 32-800 Brzesko. 

2. Konkurs ma formę konkursu plastycznego. 

3. Celem konkursu jest promocja Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA w Brzesku oraz 

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku szkolnym (od 7 lat) oraz młodzież do 18 roku życia. 

5. Konkurs odbędzie się w czasie ferii zimowych (30 stycznia-11 lutego 2023). Warunkiem wzięcia 
udziału w konkursie jest odwiedzenie Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA w Brzesku w 

czasie ferii zimowych (w godzinach otwarcia SOWA). Każdy uczestnik przynosi ze sobą wykonaną 
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własnoręcznie prace plastyczną na kartce formatu A3 (technika dowolna), której tematyka będzie 
nawiązywała do Roku Kopernika, który właśnie obchodzimy. Praca musi być podpisana na odwrocie 
w następujący sposób: imię i nazwisko oraz wiek autora oraz numer telefonu oraz dołącz zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci (7-12 lat), młodzież (13-18 lat). 

7. Spośród wszystkich zgłoszonych prac, specjalnie powołana komisja wyłoni  14, które zostaną 
nagrodzone równorzędnymi nagrodami, czyli voucherem do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 
lub Planetarium CNK.  

8. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej telefonicznie i poproszone o odbiór 
vouchera w terminie 7 dni. Lista nagrodzonych pojawi się także na stronie internetowej Miejskiego 

Ośrodka Kultury do dnia 16.02.2023 (czwartek). 

9. Jeden uczestnik konkursu może wygrać łącznie nie więcej niż 2 vouchery. 

10. Voucher z wydrukowanym unikalnym kodem można wymienić na bilet wstępu dla jednej osoby 
na wystawy Centrum Nauki Kopernik lub do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik. 

11. Voucher jest ważny w terminie od 1 lutego 2023 do 31 maja 2023 r. Aby skorzystać z Vouchera, 
należy go wymienić na bilet wstępu do Centrum Nauki Kopernik lub do Planetarium Centrum Nauki 

Kopernik (najlepiej zrobić to z wyprzedzeniem, poprzez stronę bilety.kopernik.org.pl), zgodnie z 

zasadami wymiany vouchera, określonymi w § 7 Regulaminu Zwiedzania Centrum Nauki Kopernik, 
dostępnego na stronie www.kopernik.org.pl. Warunkiem wymiany vouchera jest dostępność 
wolnych miejsc, dlatego polecaną formą wymiany jest wymiana online poprzez stronę 
bilety.kopernik.org.pl. 

12. Voucher nie jest imienny, nie jest przypisany do konkretnej daty i godziny. Po wymianie na bilet 
wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na wystawy w Centrum Nauki Kopernik lub na pokaz w 
Planetarium w Centrum Nauki Kopernik. 

13. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Nie można przedłużyć terminu ważności Vouchera – 
niewykorzystany w terminie przepada. 
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Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych prac w celach 
promocyjnych. 

W przypadku kiedy nagrody będą wręczane osobiście informujemy, że w trakcie będą robione 
zdjęcia. Wizerunek będzie publikowany na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury  

w Brzesku: https://www.mok.brzesko.pl/, Facebooku: https://plpl.facebook.com/mokbrzesko/, 

a dokumentacja zdjęciowa i filmowa zostanie przekazana Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

W razie braku zgody prosimy o poinformowanie o tym fakcie organizatora. 

Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że wykonał prace samodzielnie i 

posiada pełne prawa autorskie do Pracy Konkursowej. W przypadku naruszenia przez Uczestnika 
praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i wystąpienia osób trzecich z 
roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia 
takich roszczeń ponosi Uczestnik. 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury  

w Brzesku plac Targowy 10, tel.: 014 68 496 60, email: kultura@mok-brzesko.pl 

2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez email: 
ido@mok-brzesko.pl lub osobiście bądź listownie: Małgorzata Kucia – Miejski Ośrodek Kultury, Plac 
Targowy 10, 32-800 Brzesko, Tel.: (14) 68 496 60 

3. Celem przetwarzania danych jest organizacja i realizacja konkursu plastycznego „WSTRZYMAŁ 
SŁOŃCE, RUSZYŁ ZIEMIĘ  – ROK KOPERNIKA ”  oraz promocja działalności wystawy „SOWA” w 

Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku oraz promocji działalności Centrum Nauki Kopernika w 
Warszawie. 

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –udzielonej zgody.  

Na podstawie udzielonej zgody ośrodek kultury przetwarza dane osobowe m.in.  

w celu przeprowadzenia konkursu oraz wręczenia nagrody, w celach promocyjnych, związanych z 
działalnością statutową ośrodka kultury. W odniesieniu do osoby poniżej 13 lat zgody udziela jej 
prawny opiekun.  
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5. Dane przetwarzane w związku z uczestnictwem w Konkursie, w szczególności wizerunek zwycięzcy 
utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane lokalnej prasie BIM , na stronie 
urzędu Miasta Brzeska, na stronie http://www.mok.brzesko.pl,na Facebooku: https://pl-
pl.facebook.com/mokbrzesko/ oraz na stronie https://www.kopernik.org.pl/ 

6. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe uczestników tak długo, jak będzie to konieczne 
w związku z prezentowaniem prac konkursowych oraz promocją organizatora na jego stronie 
internetowej http://www.mok.brzesko.pl,na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/mokbrzesko/. 

7. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane  

w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.  

W ramach umowy łączącej Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku oraz Centrum Nauki Kopernika w 
Warszawie może być udostępniana fotorelacja z przebiegu wydarzeń na terenie wystawy „Sowa”.  

8. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, przenoszenia oraz uzyskania 
wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw uczestnik konkursu 
powinien wysłać wiadomość na adres e-mail:ido@mok-brzesko.pl 

9. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


