
Regulamin konkursu „Cosplayer” organizowanego w ramach Dni Fantastyki 2021  

 

§1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu są Browar Profesja Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kwidzyńska 6E, 51-416 we 

Wrocław oraz Centrum Kultury „Zamek” z siedzibą we Wrocławiu: pl. Świętojański 1, 54-076 we 

Wrocławiu. Organizacja konkursu związana jest z Dniami Fantastyki 2021, które odbędą się w 

Centrum Kultury „Zamek” w dniach 20-22 sierpnia 2021. 

2. Przedmiotem konkursu jest własnoręcznie wykonany kostium zaprezentowany w postaci 

fotografii wysłanej w formie elektronicznej, przedstawiającej uczestnika konkursu w ww. stroju  

 

§2.  

ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu 

art. 221kc, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: 

a. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia, 

b. jest pełnoletnia,  

d. posiada własnoręcznie wykonany strój postaci z komiksów, filmów, książek, seriali, gier 

komputerowych, bajek, bądź innych produktów popkultury. 

2. Niedozwolone jest umieszczanie i propagowanie przez Uczestników treści niezgodnych z 

prawem i dobrymi obyczajami, mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste. W przypadku 

stwierdzenia ww. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany z Konkursu. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym 

samym wszystkie zawarte w regulaminie postanowienia. 

 

§3.  

ZGŁOSZENIA 

 

1. Zgłoszenie na konkurs Cosplay należy wysłać w terminie od 07.06.2021r. do 

11.07.2021 na adres email fantastyka@zamek.wroclaw.pl 

2. Zgłoszenie: 

a. powinno zawierać: 

- imię, nazwisko, pseudonim uczestnika 

- datę urodzenia  

- imię postaci, dzieło, z której pochodzi postać 

- zdjęcie będące przedmiotem konkursu (format jpg) 



- email (jeśli inny niż ten, z którego Uczestnik wysyła zgłoszenie) oraz telefon kontaktowy 

3. W ciągu trzech dni zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń niekompletnych, 

nieodpowiednich dla osób młodszych oraz powszechnie uznawanych za niewłaściwe. 

5. Uczestnik konkursu powinien wykonać swój strój samodzielnie, jednak są dopuszczalne 

pojedyncze elementy kupione. 

 

§4.  

ZASADY  

 

1. Strój każdego Uczestnika zostanie oceniony przez Jury na podstawie przesłanego zdjęcia. 

Dopuszcza się przesłanie max. 5 zdjęć, wszystkie jednak musza przedstawiać tylko jeden kostium. 

2. Pod uwagę będą brane następujące elementy: 

- wykonanie stroju 

- prezentacja 

- ogólne wrażenie 

 

§5.  

JURY I NAGRODY 

 

1. Jury jest powoływane przez Organizatora. Decyzje Jury jest nieodwoływalna i nie podlega 

zaskarżeniu.  

2. Nagrodą w konkursie jest profesjonalna sesja zdjęciowa wykonana w siedzibie Browar Profesja 

Sp. z o.o. połączony ze zwiedzaniem browaru, prezentacją warzenia piwa oraz degustacją. 

Ponadto zwycięzca konkursu po zakończeniu sesji otrzyma nagrody rzeczowe wartości 100 zł. 

3. Wizerunek zwycięzcy zostanie również umieszczony na etykiecie piwa festiwalowego Dni 

Fantastyki 2021.   

4. Sponsorem nagrody jest Browar Profesja Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kwidzyńska 6E, 51-416 we 

Wrocław 

5. Jury może zdecydować się nie przyznać nagrody  

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18.07.2021 r. na fanpage festiwalu Dni Fantastyki 

(facebook.com/DniFantastyki) 

 

§6.  

 DANE OSOBOWE 

 

1.  Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu email oraz wizerunku na 



potrzeby organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz publikacji wyników konkursu na stronie 

internetowej Dni Fantastyki oraz profilu imprezy na portalu społecznościowym Facebook. Wyrażą 

również zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocji Konkursu oraz Dni Fantastyki.  

b) W przypadku zwycięstwa uczestnik wyraża zgodę na podpisanie osobnej umowy z  Browar 

Profesja Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kwidzyńska 6E, 51-416 we Wrocław na potrzeby wykonania sesji 

zdjęciowej będącej główną nagrodą.  

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla uczestnictwa 

w konkursie. 

3. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu, z siedzibą na 

pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław 

4. Kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem 

iod@zamek.wroclaw.pl 

5. Dane osobowe uczestników konkursu w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku przetwarzane 

będą wyłącznie w celu organizacji i promocji konkursu oraz Dni Fantastyki oraz publikacji danych 

autorów nagrodzonych prac na nośnikach określonych w §6. p.1 

6. Wśród odbiorców danych osobowych znaleźć się mogą podmioty, które na podstawie stosownej 

umowy powierzenia stają się odbiorcami danych, a które realizują w imieniu bądź na rzecz 

administratora określone funkcje (łączenie i przechowywanie danych, konserwacja systemów 

księgowych i kadrowych, administracja pocztą elektroniczną, dystrybutor biletów). Poza powyżej 

wskazanymi przypadkami dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą 

przekazywane do państw trzecich, o ile nie wynikało to będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

7. W innych przypadkach przekazanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą 

uczestnika. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia konkursu, 

wręczenia nagrody oraz publikacji prac konkursowych a także przez czas wynikający z 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz przepisów 

kodeksu cywilnego. 

9. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych. 

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody jest ona 

zawsze dobrowolna. 

11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Zgoda może być 

cofnięta w dowolny sposób, który umożliwi Administratorowi danych osobowych zapoznanie się 

wolą osoby, której dane dotyczą. 

12. Każdy, kogo dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż jego dane osobowe przetwarzane są z 



naruszeniem prawa. 

13. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym 

profilowaniu. 


