REGULAMIN KONKURSU
„ ZACZĘŁO SIĘ W RADOMIU- CZERWIEC 76' „
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu
(dalej: ,,Organizator”).
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 19.04.2021r i trwa do 01.06.2021r do godz. 21:00
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej:
„Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa.
4. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
a) „Serwis”- serwis społecznościowy Facebook,
b) „Fanpage” – profil społecznościowy Organizatora w Serwisie Facebook dostępny pod adresem
https://www.facebook.com/teatrradom/

c) „Post Konkursowy” – post z zadaniem konkursowym opublikowany przez Organizatora na
stronie internetowej https://www.teatr.radom.pl dnia 19.04.2021.
i)

d) „Materiał” - przeprowadzony wywiad

ii)
§ 2 Warunki udziału w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi
w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
a) jest uczniem szkoły średniej w regionie Radomskim,
b) przesłała wypełniony skan Formularza zgłoszenia do konkursu „Zaczęło się w Radomiu Czerwiec 76'„ - Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu,
c) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu
przeprowadzenia Konkursu w tym kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu
zwycięzcy - przesyłając skan wypełnionego Załącznika nr 2 do regulaminu konkursu,
d) zaakceptowała Regulamin (przy odpowiedzi na zadanie konkursowe prosimy o zamieszczenie
słów „Przeczytałem/am, akceptuję regulamin”, co jest równoznaczne z zapoznaniem się i
akceptacją regulaminu),
e) wykonała zadanie konkursowe wskazane w §3 ust. 1 zgodnie z Regulaminem.

§ 3 Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika jest w dniach od 19.04.2021r do 01.06.2021r

a) przeprowadzić wywiad z bohaterem wydarzeń Czerwca 76' i przesłać go na adres mailowy
oliwialucedarska@teatr.radom.pl . Wywiady w dwóch formach : wideo – 6/7 minut oraz literacka –

wywiad pisany. Przy odpowiedzi na zadanie konkursowe prosimy o zamieszczenie słów
„Przeczytałem/am, akceptuję regulamin”, co jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją
regulaminu. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
2. Uczestnik przesyłając Materiał wyraża jednocześnie zgodę na:
a) dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań
Materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na
stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału oraz na ich
rozpowszechnianie z notą autorską obejmującą imię i nazwisko Uczestnika,
4. Przesyłając Materiał do Konkursu i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu
oświadcza, że:
a) Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do
wizerunku osób na nim przedstawionych,
b) wyraża zgodę na rozpowszechnianie i modyfikację Materiału w Witrynie Organizatora, na
profilach społecznościowych Organizatora
c) nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z
rozpowszechnianiem i modyfikacją Materiału w Witrynie Organizatora, na profilach
społecznościowych Organizatora.
d) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez
Organizatora na następujących polach eksploatacji:
1. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału,
wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
2. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci
fragmentów,
3. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem internetu lub innych sieci
komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy
przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,
5. Organizator oświadcza, że:
a) w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z
tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw autorskich poprzez publikację Materiału, Organizator

zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału oraz dyskwalifikacji Uczestnika,
b) zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesyłanego przez Uczestnika Materiału i
zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy Materiał będzie zawierał treści niezgodne z
tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w
inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich lub w inny sposób naruszający prawa i
dobre imię osób trzecich.
6. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w § 3 powoduje dyskwalifikację
takiego Uczestnika Konkursu.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w
Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie
Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na
adres e-mail: oliwialucedarska@teatr.radom.pl
§ 4 Rozwiązanie Konkursu
1. Komisja powołana przez przez Dyrektor Teatru Powszechnego w Radomiu w składzie Adrian
Szary, Jolanta Korłub - Ogonkowska, Oliwia Lucedarska - Vigario, Przemysław Balmowski wyłoni
Zwycięzców Konkursu
(dalej: ,,Zwycięzców”) nastąpi do 11.06.2021
2. Komisja dokona wyboru 5 zwycięzców w formie wideo oraz 3 zwycięzców w formie literackiej.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do decyzji o zmianie liczby zwycięzców,
3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej na Stronie Internetowej Teatru
https://www.teatr.radom.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i
przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu w Witrynie oraz na stronie internetowej
Teatru .
5. W przypadku:
a) braku kontaktu ze strony Zwycięzców w Konkursie w terminie 14 dni od ogłoszenia Zwycięzców
przez Organizatora nagroda przechodzi na następną osobę.
b) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzców
Konkursu postanowień Regulaminu Nagroda przechodzi na rzecz kolejnego Zwycięzcy a
Zwycięzcy, których dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utracą tytuł Zwycięzców
Konkursu oraz prawo do otrzymania Nagrody.

§ 5 Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie (dalej: „Nagrody”) jest publikacja wywiadów na oficjalnej stronie Teatru
oraz mediach społecznościowych Teatru po zakończeniu konkursu (czerwiec 2021).
2. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
3. Uczestnicy, którym została przyznana Nagroda, mają prawo zrzec się prawa do przyznanej im
Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
4. Zwycięzcy tracą prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora,
jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora. Reklamacja
zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania. Powiadomienie
o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie
powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
rozpatrzenia reklamacji.
2. Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU:
Załącznik nr 1 : Formularz zgłoszenia do konkursu „ Zaczęło się w Radomiu – Czerwiec 76' „
Załącznik nr 2 : Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 3 : Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

