REGULAMIN KONKURSU "WYGINAJ ŚMIAŁO CIAŁO"
na portalu społecznościowym Facebook na profilu Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz na
stronie internetowej Teatru Muzycznego w Poznaniu

§1
Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie "WYGINAJ ŚMIAŁO CIAŁO" dalej:
„Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu (dalej: „Regulamin”).
2. Organizatorem Konkursu jest Teatr Muzyczny w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy
Niezłomnych 1E, 61-894 Poznań - Symbol Teatru: PLT - O95, wpisany do rejestru instytucji
kultury m. Poznań pod NR RIK - IX, będący płatnikiem podatku VAT: 778-01-73-262
reprezentowany przez: Dyrektora - Przemysława Kieliszewskiego oraz Główną Księgową Danutę Szymańską, zwany dalej „Organizatorem”
3. Partnerami Konkursu są: spółka Aquanet SA, Centrum Edukacji Dziecięcej, Hotel Leda SPA
w Kołobrzegu RÓŻEWSCY SPA SP.J., PASO, NIVEA Polska, ODN w Poznaniu, Wielkopolskie
Kuratorium Oświaty.
4. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym
Facebook, na profilu Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
5. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z portalem społecznościowym Facebook, ani
jego właścicielem czy administratorem. Portal społecznościowy Facebook nie ponosi
odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje
związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do
właściciela czy administratora portalu społecznościowego Facebook.
§2
Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.04.2017 r. i trwa do dnia 06.06.2017 r. do godz. 23:59.
Ogłoszenie wyników nastąpi 12.06.2017 r.

§3
Warunki wzięcia udziału w konkursie

1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
2. 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.
3. 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 666) – akceptując
niniejszy Regulamin wyraża zgodę na udostępnianie utworu z podaniem danych osobowych
tj. imienia, nazwiska, wieku, adresu zamieszkania, nazwy przedszkola lub szkoły i klasy, do
której uczęszcza.
§4
Zasady udziału w konkursie

1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa
określone w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna
(zgłoszenie indywidualne), która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
b)wykona
zadanie
konkursowe;
c) do zgłoszenia pracy dołączy zgodę opiekuna na udział w konkursie oraz zgodę na
opublikowanie w Internecie (a zwłaszcza na stronie internetowej: www.teatrmuzyczny.poznan.pl, na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatoraoraz na
platformie youtube) danych uczestnika oraz przesłanego filmu na zasadzie wolnej licencji z
Creative Commons. Do zgłoszenia należy dołączyć poniższe formułki:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach
marketingowych oraz umieszczanie ich w bazie danych Teatru Muzycznego w Poznaniu,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz. U. 2016 r., poz. 922,).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka/ klasy w
publikacji elektronicznej związanej z Konkursem "Wyginaj śmiało ciało", zgodnie z ustawą z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.)

3. Uczestnikiem może być również grupa przedszkolna bądź klasa szkoły podstawowej (grupa
max. 30 osób) - zwana dalej zgłoszeniem zbiorowym.
4. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przygotowanie filmiku, który zawierać będzie
elementy śpiewu oraz ruchu według wytycznych wskazanych w filmikach instruktażowych
umieszczonych w serwisie YouTube na profilu Teatru. Filmik powinien trwać maksymalnie 3
minuty i prezentować wykonanie piosenki "Wyginam śmiało ciało" wraz z układem
choreograficznym obejmującym występ w przygotowanej przez Uczestnika masce Króla
Juliana. Szablon maski oraz podkład do piosenki dostępne są na stronie internetowej
Organizatora w zakładce "DLA DZIECI".
5 . Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
a) Filmik wykonany przez dzieci indywidualnie,
b) Filmik wykonany przez grupy przedszkolne bądź klasy szkół podstawowych (grupa
max. 30 osób)
6. Zgłoszeń należy dokonać na adres e-mail: pr@teatr-muzyczny.poznan.pl, w temacie
wpisując "Praca konkursowa – Wyginaj śmiało ciało". Filmiki powinny być wysłane
w formacie MP4 wraz z linkiem do pobrania przez wetransfer.com.
7. Jeden Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.
8. Spośród uczestników Komisja Konkursowa (dalej: „Komisja”) w której skład wchodzą:
Dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu - Przemysław Kieliszewski, reżyser - Jerzy Jan
Połoński, choreograf - Paulina Andrzejewska, Katarzyna Tapek - odtwórczyni roli Króla Juliana
oraz Aleksandra Wróblewska - Specjalista ds. Marketingu, wybierze zwycięzcę nagrody
pierwszej, drugiej i trzeciej, a także trzech wyróżnień, zarówno w kategorii zgłoszeń
indywidulanych, jak i klas podstawowych (dalej: „Zwycięzcy”, „Zwycięzca”), którzy w ocenie
Komisji zgłoszą najbardziej oryginalną, ciekawą i wykazującą się kreatywnością Pracę
Konkursową.
9. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w poście na portalu społecznościowym
Facebook, na profilu Organizatora, na stronie internetowej Organizatora oraz drogą
mailową. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona dnia 12.06.2017 r.
10. W celu odbioru nagrody konieczny jest kontakt zwycięzcy z Organizatorem do dnia
24.06.2017 r. na adres e-mail: pr@teatr-muzyczny.poznan.pl. Brak zgłoszenia się zwycięzcy
w powyższym terminie spowoduje utratę prawa do odbioru nagrody i jej przyznanie
kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

11. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do
nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, nagroda przypadnie kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu
przez Komisję.
12. Nie jest możliwe wypłacenie Uczestnikowi równowartości nagrody.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników
w Konkursie na każdym jego etapie, w szczególności prawo do wykluczenia z udziału
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub
Regulaminem..
14. Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem, aby wyjaśnić wątpliwości w sprawach
związanych w udziałem w Konkursie poprzez wskazany przez Uczestnika adres e-mail.
15. 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.
16. Prace konkursowe zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Facebook, na
profilu Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: www.teatrmuzyczny.poznan.pl. Filmy 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 ww. powodów.

§5
Nagrody
Nagrodami w konkursie są :
W kategorii filmik wykonany przez dzieci indywidualnie:
1 miejsce – wejściówki dla całej rodziny Uczestnika do Parku Rozrywki Hotelu Leda SPA w
Kołobrzegu, zestaw przyborów szkolnych PASO (plecak, piórnik, przybornik) oraz gadżety
od firmy Aquanet SA;
2 miejsce – zaproszenie dla całej rodziny Uczestnika na spektakl MADAGASKAR (dalej:
„spektakl”) oraz zestaw przyborów szkolnych PASO (plecak, piórnik, długopisy);
3 miejsce – zestaw przyborów szkolnych PASO i gadżetów ze spektaklu;

Wyróżnienie dla Uczestników – worek na WF z wizerunkiem postaci ze spektaklu,
gadżety ze spektaklu oraz gadżety od firmy Aquanet SA.
W kategorii filmik wykonany przez grupy przedszkolne bądź klasy szkół podstawowych:
1 miejsce – wejściówki dla całej grupy przedszkolnej bądź klasy szkoły podstawowej do
Parku Rozrywki Hotelu Leda SPA w Kołobrzegu oraz koszulki ze spektaklu dla każdego
dziecka; możliwość wzięcia udziału w filmie finałowym akcji "Podwórko Talentów NIVEA"
2 miejsce – wycieczka dla całej grupy przedszkolnej bądź klasy szkoły podstawowej do
poznańskiego zoo szklakiem edukacyjnym "W poszukiwaniu Króla Juliana" oraz przybory
szkolne od firmy PASO dla każdego dziecka;
3 miejsce – gadżety od firmy AQUANET dla każdego dziecka;
Wyróżnienia dla trzech grup przedszkolnych bądź klas szkoły podstawowej - zeszyty
edukacyjne MADAGASKAR i gadżety ze spektaklu.
Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową do dnia 17.06.2017 r. za potwierdzeniem
odbioru.

§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.
b) 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 w celach 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, zależy to 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 nagrodzonej Pracy Konkursowej w zakresie przewidzianym w niniejszym
Regulaminie jest Nagroda.
§7
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator
przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikacji
z Uczestnikami i przyznania nagród.
2. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników zbierane będą następujące dane
osobowe Uczestników: imię, nazwisko (uczestnika i opiekuna), wiek, adres zamieszkania
Uczestnika, nazwę przedszkola lub szkoły i klasy, do której uczęszcza.

3. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania
i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest koniecznym
warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w
zakresie koniecznym do należytego przeprowadzenia Konkursu i zostaną usunięte po jego
zakończeniu.
4. Uczestnik w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922, dalej: „ustawa”)
ma prawo do pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze
względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, gdy administrator
danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych
osobowych innemu administratorowi danych.
§8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie
z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa.

