
REGULAMIN KONKURSU „MAYDAY HIP-HOP KWIZ”

1. Nazwa – konkurs „MAYDAY HIP-HOP KWIZ”.

2. Termin – 04.01.2021 r. - 08.01.2021 r. Ogłoszenie wyników 08.01.2021 r.
                11.01.2021 r. – 15.01.2021 r. Ogłoszenie wynikó  w 15.01.2021 r.

3. Organizator – organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie,
koordynatorem z ramienia MOK jest Jacek Olszewski (Klub Mayday).

4. Konkurs podzielony jest na 2 osobne części. Pierwsza część odbywać się będzie od 
04.01.2021 r. (poniedziałek) do 08.01.2021 r. (piątek) i zostanie zakończona 
ogłoszeniem zwycięzców w dniu 08.01.2021 r. Druga część od 11.01.2021 r. 
(poniedziałek) do 15.01.2021 r. (piątek) i również zostanie zakończona ogłoszeniem 
zwycięzców w dniu 15.01.2021 r.

5. Regulamin – każdy uczestnik zapoznaje się z regulaminem konkursu „MAYDAY 
HIP-HOP KWIZ” oraz zobowiązuje się do stosowania jego postanowień. Udział w 
konkursie jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją zasad określonych w 
niniejszym regulaminie.

6. Zadania konkursowe – codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 12.00 na profilu 
Klubu Mayday na facebook.com będą publikowane 3 zdjęcia z koncertów hip-
hopowych organizowanych w Klubie Mayday. Zadaniem uczestników będzie 
odgadnięcie wykonawcy i odpowiedź na dodatkowe pytanie.

7. Poprawne odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika należy przysłać tego 
samego dnia do godz. 17.00 na adres mail: jacek.olszewski@mok.glogow.pl

8. Codziennie o godz. 18.00 na FB Klub Mayday pojawią się prawidłowe odpowiedzi 
oraz będzie publikowana lista klasyfikacyjna uczestników konkursu. Dla osób, które 
w ciągu 5 kolejnych dni zdobędą największą ilość punktów, przewidziane są nagrody. 
W piątek (08.01.2021 r. i 15.01.2021 r.) o godz. 19.00 zostaną podani zwycięzcy 
konkursu. W przypadku takiej samej ilości punktów o poszczególnych miejscach 
zadecyduje losowanie.

9. Nagrody – Za udział w konkursach przewidziane są nagrody:

Za pierwszą część konkursu (04.01.2021 r. – 08.01.2021 r.)
I miejsce (150 zł w bonach podarunkowych EMPIK)

II miejsce (100 zł w bonach podarunkowych EMPIK)
III miejsce (50 zł w bonach podarunkowych EMPIK)

Za drugą część konkursu (11.01.2021 r. – 15.01.2021 r.)
I miejsce (150 zł w bonach podarunkowych EMPIK)

II miejsce (100 zł w bonach podarunkowych EMPIK)
III miejsce (50 zł w bonach podarunkowych EMPIK)

10. Nagrody sfinansowane są przez Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie.
11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), artykułu 13:
Pkt.1
a) Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie
(MOK) ul. Plac Konstytucji 3 Maja 2. Kontakt możliwy jest pod numerem tel. 76 833 65 71
b) W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych (IOD): Tomasz Wadas tel. 509 737 586 lub e-mail: iod@glogow.org
c) Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zajęć sekcji MOK i MCK
Mayday.
Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest: *zgoda.
d) Przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art.6 pkt.1 lit. f (prawnie uzasadnione interesy
realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią).
e) Odbiorca lub kategoria odbiorców: Podmioty na podstawie stosownych umów
podpisanych przez MOK, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
f) Informacje o zamiarze przekazywania Pani/a danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej: Dane nie będą przekazywane.
Pkt. 2
a) Dane przechowywane będą przez okres: przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 1 lit. c, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
b) Ma Pan/i prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
c) Ma Pan/i prawo: do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa
e) Podanie danych: jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest: brak możliwości
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie.
f) Pan/i dane osobowe niepoddawane są zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
* Art. 6 pkt 1 lit. a) RODO - zgoda


