
I. Definicje pojęć
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

•	 Regulamin – niniejszy dokument;
•	 Organizator – Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w 

Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 2;
•	 JazzArt Festival – wydarzenie organizowane przez Organizatora (http://jazzartfestival.eu/);
•	 Konkurs – niniejszy konkurs organizowany jako wydarzenie towarzyszące JazzArt Festival pod na-

zwą „Jazz dla uważnych”.

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Konkursu organizowanego w ramach JazzArt 

Festival. 
2. Poprzez udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, że zapoznali się z treścią Regulaminu i zobowią-

zują się do jego stosowania.
3. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 8 do dnia 10 kwietnia 2022 r. godz. 23:59 (decyduje data serwera 

Organizatora).
4. Terminy konkursowe:

•	 12 kwietnia 2022 r. – rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników;
•	 13-26 kwietnia 2022 r. – odbiór zaproszeń w siedzibie KMO (w godzinach pracy Kasy).

5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna. Z grona uczestników Konkur-
su wyłączeni są pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo).

III. Zasady udziału w Konkursie
1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie zadania opisanego w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. Zgłoszenie zawierające odpowiedź należy wysyłać na adres mailowy: bilety@miasto-ogrodow.eu w 

czasie trwania Konkursu, nie później niż do dnia 10 kwietnia 2022 r. godz. 23:59 (decyduje data serwera 
Organizatora). Zgłoszenia w formie innej niż mailowe zostaną odrzucone.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
•	 Odpowiedź na zadanie konkursowe;
•	 imię, nazwisko i wiek uczestnika;
•	 adres do wysyłki zaproszenia (jeżeli uczestnik nie może odebrać zaproszenia osobiście).

4. Zgłoszenie nie zawierające wszystkich elementów zostanie odrzucone.
5. Nagrodami w Konkursie jest 5 (pięć) pojedynczych zaproszeń na koncerty odbywające się w  ramach 

JazzArt Festival w dniach 26-30 kwietnia 2022 r. (zaproszenie obejmuje prawo wstępu na wszystkie 
koncerty w ramach Festiwalu).

6. Nagrody zostaną przyznane 5 (pięciu) osobom, które jako pierwsze prześlą prawidłowe odpowiedzi 
(decyduje data i godzina serwera Organizatora).

7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu w formie wiadomości mailowej wysłanej na 
adres, z którego została udzielona odpowiedź konkursowa. 

8. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
9. Nagrody nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne ani zwrotowi. 
10. Organizator nie odpowiada za utratę lub opóźnienia w doręczeniu laureatowi zaproszenia w przypadku, 

gdy zaproszenie zostanie wysłane drogą pocztową.
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IV. Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, 
Nr 119) dalej „RODO” informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury 
im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; 
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: 
•	 Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 

2, 40-032 Katowice;
•	 e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu. 
Dane osobowe uczestników Konkursu będą udostępniane tylko uprawnionym podmiotom i organom, 
zaufanym odbiorcom tj. podmiotom przetwarzającym, świadczącym usługi dla Organizatora konkursu 
(obsługa informatyczna, hosting poczty e-mail).
Dane laureatów konkursu (imię i nazwisko) zostanie udostępnione na stronie internetowej 
Organizatora.  

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
•	 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (archiwizowanie dokumentów);
•	 art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym; 
•	 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli do obrony lub dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes Administratora.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu konkursowego 

w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja w/w celu.
6. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:

•	 dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 
•	 sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), 
•	 usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
•	 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO), 
•	 wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),
•	 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu (w myśl art. 22 RODO).

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o archiwizacji dokumentów.
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V. Koronawirus
1. W związku z obowiązywaniem na terenie kraju stanu epidemii laureaci Konkursu zobowiązani są do 

przestrzegania obowiązujących nakazów, zakazów i zaleceń dotyczących sposobu postępowania i sto-
sowania środków ochrony osobistej w trakcie udziału w koncercie.

2. W przypadku konieczności zmiany lub odwołania koncertu laureatowi nie będzie przysługiwać żadna 
rekompensata. Jeżeli koncert zostanie przeniesiony, wówczas zaproszenie zachowuje ważność i upo-
ważnia laureata do uczestnictwa w tym koncercie.

VI. Zmiana postanowień regulaminu
1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo interpretacji postanowień Regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, które publikowane będą na 

stronie internetowej: https://miasto-ogrodow.eu/. 

VII. Postanowienia końcowe
Pytania dot. udziału w konkursie, spraw organizacyjnych i programowych i innych zagadnień należy kiero-
wać na adres: magdalena.czerny@miasto-ogrodow.eu. 
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Załącznik nr 1

Opis zadania konkursowego:

1. W dniach 8-10 kwietnia 2022 r. znajdź na terenie miasta Katowice (w rejonie śródmieścia) 3 (trzy) 
lokalizacje, w których umieściliśmy sylwetki znanych artystek i artystów jazzowych oraz 1 (jedną) 
lokalizację, gdzie ulokowaliśmy element nawiązujący do tegorocznej edycji JazzArt Festival 
[łącznie: 4 (cztery) lokalizacje].

2. Zeskanuj kod QR powiązany z daną postacią / elementem.   
Każdy kod QR zawiera: 
a) wyraz stanowiący część hasła; 
b) wskazówki* kierujące do kolejnych lokalizacji.  
  
Ułóż hasło i wyślij je wraz z adresami wszystkich lokalizacji na adres:  
bilety@miasto-ogrodow.eu

*Wskazówka związana z lokalizacją pierwszego miejsca zostanie opublikowana na stronie Internetowej 
Organizatora oraz w Social Mediach Organizatora w momencie publikacji informacji o konkursie.
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