
REGULAMIN

Zimowi Detektywi

projekt animacyjny dla dzieci w czasie ferii zimowych 2021 – wersja online

I. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników projektu.

II. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i zapoznania z

nim dziecka – uczestnika projektu.

III.  Organizatorem projektu jest Milanowskie Centrum Kultury.

IV. Projekt jest organizowany w terminie 11-15.01.2021r.

V. W projekcie mogą wziąć udział dwie dziesięcioosobowe drużyny. Drużynom przewodniczyć będą

animatorzy kultury/moderatorzy,  z którymi uczestnicy spotykać się będą za pomocą aplikacji

mobilnej.  Podczas  spotkań  drużyny  będą  rozwiązywać  zadania  i  otrzymywać  wskazówki  do

kolejnych, już samodzielnych zadań. Będą to zadania manualne, strategiczne, logiczne - w domu,

w plenerze, w sieci. Wykonane zadania dawać będą punkty całej drużynie.

VI. Spotkania grup z animatorami odbywać

VII.  się  będą  za  pomocą  platformy  Microsoft  Teams  oraz,  w  razie  potrzeby,  innych  platform

edukacyjnych.

VIII. Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w terminie 4-7.01.2021 r.

IX. Warunkiem uczestniczenia w rekrutacji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres

sekretariat@mckmilanowek.pl.  Spośród  nadesłanych  zgłoszeń  zostanie  wyłonionych  20

uczestników. Istotne znaczenie w wyborze uczestników, będzie miała odpowiedź na pytanie:

„Dlaczego  chcesz  zostać  zimowym  detektywem?”.   Argumentację  należy  wpisać  w  karcie

zgłoszeniowej.  Organizator  w  wyborze  kierować  się  będzie  kolejnością  zgłoszeń  oraz

argumentacją chęci uczestnictwa.

X. Uczestnicy, którzy dostali się do projektu, zostaną o tym poinformowani w dniu 8 stycznia. W

tym też terminie , otrzymają pakiet niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji projektu.

XI. Uczestnikami projektu mogą być dzieci w wieku od 8 do 11 lat, zamieszkałe w Milanówku.

XII. Uczestnik musi mieć dostęp do łącza Internetowego, umożliwiającego odbycie spotkań online
oraz  wysłania  odpowiedzi  na  zadania  na  wskazany  mu  adres  mailowy.  Musi  posiadać
zainstalowana aplikację mobilną.
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XIII. Spotkania online z animatorami będą odbywały się codziennie w dniach 11-15.01.2021 r.  o
godz. 11.00.

XIV. Za prawidłowe wykonanie  zadania  uczestnikom będą naliczane punkty.  Grupa,  która
zbierze  największą  ilość  punktów,  zostanie  nagrodzona  nagroda  główną.  Wszystkie  zespoły
zostaną nagrodzone.  

XV. W sprawach technicznych będzie potrzebna pomoc rodzica/opiekuna – np. kontakt przez pocztę
elektroniczną – wysyłanie, odbieranie wiadomości, kontakt telefoniczny.

XVI. Udział w projekcie jest bezpłatny.

XVII. Organizator  zapewnia  pomoc  w  dostępie  do  wszystkich  wymaganych  platform

edukacyjnych (pomoc telefoniczną lub/oraz mailową w procesie instalacji lub/oraz logowania).

XVIII. Organizator  zobowiązuje  się  dostarczyć  pakiet  produktów  niezbędnych  do  projektu

„Zimowi detektywi” na wskazany adres zamieszkania lub drogą mailową.

XIX. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

Informacje o przetwarzaniu danych
1. Organizator: Milanowskie Centrum Kultury z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościelnej 3, 05-822 Milanówek,
będzie przetwarzał zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z przepisami 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 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o
Ochronie Danych Osobowych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) od dnia jego wejścia w życie, tj. od dnia 25 maja 2018 r., jako
administrator  danych,  dane  osobowe  Uczestników,  które  zostały  podane  przez  Uczestników  w  związku  z
Konkursem, w tym w celu wzięcia udziału w Konkursie (dalej „Dane Osobowe”).
2. Dane Osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia projektu, w szczególności  w celu komunikacji  z
Uczestnikami, wydania Nagród oraz rozpatrzenia reklamacji.
3. Dane Osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, jednakże w razie niepodania Danych Osobowych
Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w projekcie.
4.  Organizator  informuje  również,  że w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi  w życie  Rozporządzenie 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  (Ogólne  Rozporządzenie  o  Ochronie  Danych),  zwane  dalej  „RODO”.  Zgodnie  z  wymaganiami
rozporządzenia Organizator,  jako administrator danych osobowych,  informuje,  że dane osobowe przetwarzane
będą w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w celu przeprowadzenia projektu, w szczególności  w
celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagród oraz rozpatrzenia reklamacji. Ponadto Organizator informuje, że:
1)  z  Organizatorem  można  kontaktować  się,  na  podany  w  Regulaminie  adres  siedziby  oraz  adres  poczty
elektronicznej;
2) dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia projektu, w szczególności w celu komunikacji
z Uczestnikami, wydania Nagród oraz rozpatrzenia reklamacji;
3) dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu;
4) zgodnie z postanowieniami RODO, które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku, każda osoba, której dane osobowe
dotyczą, może żądać na podstawie RODO od administratora danych osobowych, w tym wypadku Organizatora,
dostępu  do  tych  danych  osobowych,  które  jej  dotyczą,  a  także  może  żądać  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania;



5) zgodnie z postanowieniami RODO, które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku, osoba, której dane dotyczą, ma
prawo, na podstawie RODO, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną
sytuacją  –  wobec  przetwarzania  dotyczących  jej  danych  osobowych  opartego  na  art.  6  ust.  1  lit.  e)  lub  f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Administratorowi danych osobowych, w tym wypadku Organizatorowi, nie wolno już przetwarzać tych danych
osobowych,  chyba  że  wykaże  on  istnienie  ważnych  prawnie  uzasadnionych  podstaw  do  przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.
6)  zgodnie  z  postanowieniami  RODO,  które  wchodzi  w  życie  25  maja  2018  roku  ,  jeżeli  dane  osobowe  są
przetwarzane  na  potrzeby  marketingu  bezpośredniego,  osoba,  której  dane  dotyczą,  ma prawo,  na  podstawie
RODO,  w  dowolnym momencie  wnieść  sprzeciw  wobec  przetwarzania  dotyczących  jej  danych  osobowych  na
potrzeby  takiego  marketingu,  w  tym  profilowania,  w  zakresie,  w  jakim  przetwarzanie  jest  związane  z  takim
marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów
marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
7)  zgodnie  z  postanowieniami  RODO,  które  wchodzi  w życie  25 maja  2018 roku ,  każdej  osobie,  której  dane
osobowe dotyczą, będzie od dnia wejścia w życie RODO przysługiwać prawo do przenoszenia danych, zgodnie z
RODO.  Oznacza  to,  że  osoba,  której  dane  dotyczą,  będzie  mieć  prawo  otrzymać  w  ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej  dotyczące,  które
dostarczyła administratorowi danych, w tym wypadku Organizatorowi, oraz będzie mieć prawo przesłać te dane
osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora danych, któremu dostarczono te dane
osobowe, w przypadkach określonych w RODO.
8) zgodnie z postanowieniami RODO, które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku, każda osoba, której dane dotyczą,
będzie mieć na gruncie RODO prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Główny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ma miejsce zwykłego
pobytu,  swoje  miejsce  pracy lub  które  jest  miejscem domniemanego naruszenia,  jeśli  sądzi,  że przetwarzanie
danych
osobowych, które jej dotyczą, narusza przepisy RODO.
9)  dane  przetwarzane  w  sposób  określony  powyżej  nie  będą  wykorzystywane  do  profilowania,  nie  będzie  w
stosunku do nich wykorzystywane zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak stanowi warunek wzięcia udziału w projekcie.


