
Regulamin Konkursu „ZATAŃCZ TANGO” 

 

I. Organizator. 

 

1. Organizatorem Konkursu „ZATAŃCZ TANGO” (zwanego dalej Konkursem) jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 13  (adres do korespondencji ul. Brożka 3, 30-347 

Kraków) - zwane dalej: Organizatorem 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej zwanym: 

Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mpk.krakow.pl 

4. Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie www.mpk.krakow oraz na profilu Organizatora 

Facebook.      

 

II. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz.  

 

1. W Konkursie może wziąć udział każdy.  

2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie filmu za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres: konkurs@mpk.krakow.pl. Prace (film) na Konkurs można przesyłać w dniach od 14 lutego 2021 

roku do 28 lutego 2021 roku. Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane. 

3. Poprzez przesłanie filmu na adres e-mail wskazany w podpunkcie 2 powyżej Uczestnicy akceptują 

Regulamin i udzielają Organizatorowi licencji, o której mowa w pkt. III ppkt. 3 Regulaminu.  

4. Prace filmowe składane w Konkursie muszą spełniać  wymogi opisane w Regulaminie. 

 

III. Wymagania dotyczące prac konkursowych. 

 

1. Uczestnicy przesyłają jeden film. W przypadku filmu o  wielkości pliku max. 10 MB bezpośrednio na 

adres e-mailowy: konkurs@mpk.krakow.pl a w przypadku filmu o większej wielkości prosimy  

o przeslanie za pośrednictwem narzędzi, platform służących do przesyłania plików o większej wielkości.  

2. Filmy nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie 

przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem 

deklaracji potwierdzającej powyższe okoliczności. 

3. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej licencji do wykorzystywania 

pracy na następujących polach eksploatacji: wystawianie pracy, publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 

szczególności w Internecie (w tym na portalu Facebook), wprowadzanie pracy do obrotu, 

wykorzystywanie w celach marketingowo- promocyjnych. Licencja obejmuje również prawo zezwalania 

na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

4. Nadesłane prace przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom. 

 

IV. Ocena prac konkursowych. 

 

1. Komisja składająca się z 4 osób dokona wyboru trzech najlepszych filmów. W jury oceniającym będą 

tancerze i przedstawiciele MPK. 

2. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, bądź nadesłane po terminie, nie będą brane  

pod uwagę przez Komisję Konkursową.  

3. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace pod względem : 

1) zgodności z tematem i celami Konkursu, 

2) estetyki, oryginalności i innowacyjności pracy. 

 

 

 

http://www.mpk.krakow.pl/
http://www.mpk.krakow/


KARTA PARY UCZESTNICZĄCEJ W KONKURSIE PN. 
 

„ZATAŃCZ TANGO” 
organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie 

 
Imię i nazwisko uczestnika, oraz adres 

1)…………………………………………………………..………….………………………………………… 

2)………………………………………………………..….…..……………………………………………. 

 

Nr telefonu kontaktowego oraz adres email 

1)……………………………………………………………………………………………..……….……….… 

2) ……………………………………………………………………………………………..……….……….… 

 

 
……………………………….……….  

Miejscowość, data 

 
 

1) ……………………………………………………… 
 

      2) …………………………………………………….… 
 

Podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY 

KONKURSU (w tym wizerunku) 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie 

z siedzibą przy ul. św. Wawrzyńca 13 w Krakowie. Państwa dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, 

adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz wizerunku będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

konkursu „ZATAŃCZ TANGO” oraz w celach promocyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 

S.A. w Krakowie.   

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego dotyczącego ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. 

Urz. UE L nr 119).  

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, a także prawo do cofnięcia zgody w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Ponadto mają 

Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane: 

- przez okres maksymalnie 3 lat licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu lub do czasu cofnięcia zgody – dotyczy 

prac zwycięskich; 

- przez okres 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu lub do czasu cofnięcia zgody – dotyczy pozostałych 

prac zgłoszonych w ramach konkursu. 

Po upływie wskazanych powyżej okresów dane zostaną zniszczone. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są internauci, prasa, odbiorcy informacji emitowanych w pojazdach 

komunikacji miejskiej, fundatorzy nagród, członkowie jury.  

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: 

iodo@mpk.krakow.pl lub telefonicznie: (12) 254 14 54. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / mojego podopiecznego na potrzeby 

konkursu „ZATAŃCZ TANGO” przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie zgodnie z  

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego ochrony danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L nr 119).  



Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: imię, nazwisko  na stronach internetowych MPK S.A. w 

Krakowie oraz w pojazdach Spółki wraz z przesłaną pracą konkursową. 

 

 

Ponadto wyrażam zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym prac 

autorstwa mojego lub mojego podopiecznego przez organizatora akcji w formie publicznej prezentacji, a 

także publicznego udostępnienia  w sieci Internet i rozpowszechniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

Imię i nazwisko autora pracy: 

1)………………………………………………………………………………………………………………….. 

2)………………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data podpis autora lub rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………………………………………………………………………………………………. 


