REGULAMIN KONKURSU
"BĄDŹ JAK ADDAMS!”
na tablicy fanpage'u Teatru Muzycznego w Poznaniu
§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Bądź jak Addams!” oraz
zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania
reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
2. Organizatorem Konkursu jest Teatr Muzyczny w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy
Niezłomnych 1E, 61-894 Poznań - Symbol Teatru: PLT - O95, wpisanym do rejestru
instytucji kultury m. Poznań pod NR RIK - IX, będącym płatnikiem podatku VAT: 778-0173-262 reprezentowanym przez: Dyrektora - Przemysława Kieliszewskiego, zwanym dalej
Teatrem Muzycznym albo Organizatorem.
3. Partnerem Konkursu jest Poznańska Palarnia Kawy Astra i Restauracja Winestone.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem społecznościowym Facebook®
ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi
odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi
i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w
żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego
Facebook®.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem społecznościowym Instagram®
ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Instagram® nie ponosi
odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi
i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym
wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram®.
§2
Czas trwania
Konkurs rozpoczyna się w dniu 5.09.2018 r. i trwa do 17.09.2018 r. do godz. 23:59.
§3
Warunki wzięcia udziału w konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają zdolność do
czynności prawnych. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem
warunków niniejszego regulaminu, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych (§ 7) oraz opublikowanie zdjęć konkursowych na portalach społecznościowych
Facebook i Instagram Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora
www.teatr-muzyczny.poznan.pl .

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie
kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele
Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej
podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, oraz członkowie ich
najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków
i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Uczestnik Konkursu i tym samym autor Pracy Konkursowej biorącej udział w Konkursie,
stanowiącej utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz 880 t.j.) – akceptując niniejszy
Regulamin wyraża zgodę na udostępnianie utworu anonimowo.
§4
Zasady udziału
w konkursie
Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa
określone w niniejszym Regulaminie.
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna,
która łącznie spełnia następujące warunki:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania lub stałego pobytu
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
b) posiada konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie
z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być
prawdziwe i zgodne z rzeczywistością;
c) wykona zadanie konkursowe, polegające na zrobieniu i przesłaniu zdjęcia, na którym
startujący w konkursie przebrany jest za jedną z postaci musicalu "Rodzina Addamsów"
2. Pracę konkursową należy przesłać na adres pr@teatr-muzyczny.poznan.pl lub na
skrzynkę teatralnego fanpage na Facebooku. Sposób wysłania zdjęcia jest dowolny – Uczestnik
może przesłać zdjęcie w sposób bezpośredni, lub serwisy hostingowe WeTransfer lub Dropbox.
Praca Konkursowa musi odpowiadać na zadanie konkursowe.
3. Jeden Użytkownik może dodać jedną pracę konkursową.
4. Spośród uczestników Komisja Konkursowa wybierze zwycięzcę nagrody pierwszej, drugiej
i trzeciej którzy w ocenie Komisji Konkursowej zgłoszą najbardziej oryginalną, ciekawą
i wykazującą się kreatywnością Pracę Konkursową.
5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w poście na portalu Facebook oraz
Instagram Teatru Muzycznego oraz na stronie internetowej Teatru. Lista zwycięzców
zostanie ogłoszona w dniu 18.09.2018r. W celu odbioru nagrody konieczny jest kontakt
zwycięzcy z Organizatorem do dnia 20.09.2018 r. na adres e-mail pr@teatrmuzyczny.poznan.pl lub poprzez teatralny fanpage na Facebooku. Brak zgłoszenia zwycięzcy
w powyższym terminie spowoduje utratę prawa do odbioru nagrody i jej przyznanie
kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową. Ogłoszenie kolejnego

zwycięzcy nastąpi dnia 21.09.2018r.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do
Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Nagroda przypadnie kolejnemu Uczestnikowi
wskazanemu przez Komisję Konkursową. Ogłoszenie kolejnego zwycięzcy nastąpi dnia
21.09.2018r.
7. Nie jest możliwe wypłacenie Uczestnikowi równowartości nagrody.
8. Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem, aby wyjaśnić wątpliwości w sprawach
związanych w udziałem w Konkursie poprzez wskazany przez Uczestnika adres e-mail.
9. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w razie
jakichkolwiek wątpliwości, co do przestrzegania przez niego postanowień niniejszego
regulaminu. Uczestnikowi nie służy prawo odwołania od takiej decyzji ani żadne roszczenia
z tego tytułu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń
z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem
przez danego Uczestnika wymogów określonych w Regulaminie Konkursu.
11. Wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na portalu społecznościowym
Facebook i Instagram Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.teatrmuzyczny.poznan.pl. Zdjęcia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,
naruszające prawa osób trzecich, mogące propagować niedozwolone prawem treści
w szczególności obrażać uczucia religijne, zawierać elementy dyskryminacji ze względu
na rasę, przynależność narodową, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, czy
mogące służyć agitacji politycznej jak również przedstawiające sytuacje lub zdarzenia,
które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt - nie mogą być
zgłaszane do Konkursu, a w razie zgłoszenia nie będą publikowane. Organizator nie ma
obowiązku informować uczestnika, o wykluczeniu jego pracy z Konkursu z powodów
wskazanych w niniejszym paragrafie.
§5
Nagrody:
Nagrody przyznane przez Komisję Konkursową:
1 miejsce:
Podwójne zaproszenie na premierę musicalu ,,Rodzina Addamsów”, która odbędzie
się w dniu 22.09.2018 r., upominki od Teatru związane z premierą ,,Rodziny
Addamsów” (program z autografami realizatorów, koszulka, kubek, torba), upominki
od Poznańskiej Palarni Kawy Astra.

2 miejsce:
Podwójne zaproszenie na zimowy termin spektaklu ,,Rodzina Addamsów”, upominki
od Teatru związane z premierą ,,Rodzina Addamsów” (program z autografami
realizatorów, koszulka, kubek, torba), upominki od Poznańskiej Palarni Kawy Astra.

3 miejsce:
Podwójne zaproszenie na zimowy termin spektaklu ,,Rodzina Addamsów”, upominki
od Teatru związane z premierą ,,Rodzina Addamsów” (program z autografami
realizatorów, koszulka, kubek, torba), upominki od Poznańskiej Palarni Kawy Astra.
§6
Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych
1. Poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej Uczestnik oświadcza, że:
a) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Pracy
Konkursowej zgłoszonej do Konkursu. Uczestnik zapewnia, iż Praca Konkursowa nie jest
obciążona żadnymi wadami prawnymi, nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik wyraża
zgodę na swobodne korzystanie z Pracy Konkursowej przez Organizatora. Uczestnik
zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia
ich praw autorskich lub innych.
Uczestnik, z chwilą wysłania Pracy Konkursowej udziela Organizatorowi nieodwołalnego,
niewyłącznego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia do
korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Pracy Konkursowej,
w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach związanych
z realizacją konkursu lub marketingowych Organizatora lub Partnera.
2. Organizator, z chwilą otrzymania przez Uczestnika nagrody, nabywa prawo własności
Pracy Konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, bez ograniczeń
na wszystkich znanych polach eksploatacji. W szczególności przeniesienie autorskich praw
majątkowych do Utworu obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu –wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
rozpowszechnianie utworu w każdy inny sposób; publiczne wykonywanie, wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
b) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym
w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju
urządzeń elektronicznych,
c) eksploatację w Internecie, na stronach www, w tym portalach społecznościowych, jak np.
Facebook, YouTube, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy
telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych
lub analogowych
3. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania Pracy Konkursowej co zależy od jego
swobodnej decyzji.
4. Zwycięzca wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania
oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem
Pracy Konkursowej i jej opracowań.

5. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia
lub braku oznaczenia Pracy Konkursowej oraz do występowania w jego imieniu o ochronę
autorskich praw osobistych.
6. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla
którego nagrodzone Prace zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie
wykorzystanie Prac przez Organizatora. Zwycięzca wyraża zgodę na wprowadzenie
modyfikacji do pracy, wykorzystania jej fragmentów.
7. Całkowitym wynagrodzeniem Uczestnika za przeniesienie na Organizatora praw własności
intelektualnej do materiałów przesłanych w nagrodzonej Pracy Konkursowej w zakresie
przewidzianym w niniejszym Regulaminie jest Nagroda o której mowa w § 5 niniejszego
Regulaminu.
§7
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Teatr Muzyczny
w Poznaniu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.teatr-muzyczny.poznan.pl
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu, komunikacji
z Uczestnikami i przekazania nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) rodo.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
5. Uczestnikom konkursu, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) nick
b) imię i nazwisko,
c) adres e-mail,
d) zdjęcie, będące równocześnie pracą konkursową
7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów (okres ok. 3 miesięcy po zakończeniu konkursu).
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator
w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1)przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny
http://www.teatr-muzyczny.poznan.pl

jest

w

siedzibie

Organizatora

i

na

stronie

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie
z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do poczynienia zmian w regulaminie oraz odwołania
konkursu bez podania przyczyny.

