
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regulamin konkursu Wybory Kociej Osobowości Roku 2021  

 

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie  

Partnerzy: Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Krakowska Fundacja 

Pomocy Zwierzętom Stawiamy na Łapy i sklep Fundacji SzopFilantrop.pl, Sklep 

Zoologiczny Limo ZOO, Fryzjer dla zwierząt S.O.S. Czysty Zwierz    

Adresaci: Posiadacze i miłośnicy kotów  

Forma przeprowadzenia konkursu:  

 konkurs odbywa się ONLINE. Uczestnicy zgłaszający swojego pupila do 

konkursu przesyłają film w formacie mp4 na adres mailowy 

mdkgal@gmail.com (lub przez serwis wetranfer.com), kartę zgłoszenia oraz 

podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

 film ma prezentować: kota, jego wygląd, osobowość, charakter, szczególne 

umiejętności, uzasadnienie, dlaczego to właśnie jemu należy się tytuł kociej 

osobowości roku, itp. 

 długość filmu nie może przekraczać 1 minuty (filmy trwające powyżej minuty 

nie będą brane pod uwagę!)  

 mail powinien być zatytułowany nazwą konkursu: Kocia Osobowość Roku 

2021  

 zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przekazaniem 

akredytacji w formie karmy dla kotów na adres Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Beskidzka 30 (zebrana karma zostanie przekazana osobom opiekującym się 

bezdomnymi kotami w Krakowie)  

 ze względów organizacyjnych liczba kandydatów jest ograniczona, decyduje 

kolejność zgłoszeń 

Harmonogram konkursu:  

 03 II – 15 II – zgłaszanie kandydata na Kocią Osobowość Roku – przesłanie 

filmu i karty zgłoszenia oraz dostarczenia akredytacji do Młodzieżowego 

Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30 

 17 II – 23 II – publikacja filmów i głosowania internetowe na Facebook’u MDK 

 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród  

  

mailto:mdkgal@gmail.com


 

Nagrody: 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Organizator 

przewiduje przyznanie dwóch nagród głównych: Kocia Osobowość Roku 

2021 oraz Kocia Osobowość Roku 2021 w głosowaniu internetowym.  

Uwagi ogólne:  

 decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna  

 portal Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek 

działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu  

 konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani 

przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany 

 dodatkowych informacji udziela organizator pod nr telefonu: 12 655 07 19 

(wew. 22)  

  



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………. 

Imię kota…………………………………………………………………………………………………………… 

Rasa ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Wiek……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego 

konkursu.  

........................................................  

(podpis osoby dorosłej lub opiekuna) 

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury im. 

K. I. Gałczyńskiego z siedzibą w Krakowie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.  

Osobom, które podają dane osobowe, przysługuje prawo do:  

a) dostępu do swoich danych osobowych,  

b) poprawiania danych osobowych.  

c) usunięcia danych osobowych 

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, iż jestem autorką/em przesłanych plików multimedialnych i wyrażam zgodę na ich 

bezpłatne publikowanie (strona internetowa, media społecznościowe).  

.............................................................  

(podpis osoby dorosłej lub opiekuna) 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację wizerunku na potrzeby realizacji konkursu (strona 

internetowa, media społecznościowe).  

.............................................................   

(podpis osoby dorosłej lub opiekuna 

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). 


