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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem oraz Fundatorem nagród w Konkursie jest Filharmonia im. K. Szymanowskiego w
Krakowie, z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 1, 31-103 Kraków, posiadająca NIP: 675-02-00-025
(dalej „Organizator”).

1.2 Konkurs organizowany jest pod nazwą „Klasa i styl - kulturalne zachowanie” i zwany jest dalej
„konkursem".

1.3

Konkurs

organizowany

jest

w

ramach

współpracy

w

projekcie

„Badania

dla

praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla
rozwoju organizacji” przez Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie i Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie.

1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00, a kończy 14 czerwca 2019 r.
o godzinie 16.00.

1.5 Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest odpowiedzialny za
ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, która łącznie
spełnia następujące warunki:

2.1.1 jest osobą w wieku przedszkolnym lub szkolnym (od 4 do 16 roku życia);
2.1.2

posiada

zgodę

opiekuna

prawnego

do

wzięcia

udziału

w

konkursie;

2.1.3 opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku przez Organizatora;
2.1.4 wypełni zadanie konkursowe poprzez przesłanie zadania konkursowego na adres e-mail
promocja@filharmonia.krakow.pl

najpóźniej

do

dnia

zakończenia

konkursu;

2.1.5 nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy,
Organizatora ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

2.1.6 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.1.7. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby indywidualne jak i klasy szkolne.

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Zadanie Konkursowe polega na nagraniu filmu o maksymalnej długości do 5 minut,
prezentującego wybraną przez Uczestnika dobrą manierę, zasadę odpowiedniego zachowania się w
Filharmonii;

3.2 Uczestnik może dostarczyć w czasie trwania konkursu tylko jedno zgłoszenie;

3.4 Przesyłając zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego
Regulaminu i potwierdza, iż udział w konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym
Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w konkursie poprzez przesłanie drogą
elektroniczną rezygnacji z udziału w konkursie podpisaną przez Uczestnika i jego opiekuna
prawnego;

3.5 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku dokonania
zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez
Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie
powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail, z którego została przesłana odpowiedź.
Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

4. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

4.1 Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie w konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia
autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a
także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy
Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje
wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania zgłoszenia
w sieci Internet.

4.2 Uczestnik konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest zobowiązany do
pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub Fundatora w związku z
opublikowaniem zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i
udostępnienie zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

4.3 W przypadku, gdy w ramach zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich
Uczestnik konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na
rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet oraz w ramach koncertów o charakterze
edukacyjnym w Filharmonii Krakowskiej;.

4.4 Uczestnik konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator
i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz
wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do zgłoszenia.

4.5 Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym
prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre
imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne
lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące
płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter
pornograficzny.

4.6 Każdy Uczestnik konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji
Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

5. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

5.1 Dostarczanie zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie trwania konkursu. Zgłoszenia dostarczone
po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały
udziału w konkursie.

5.2 W Konkursie zostanie wyłonionych po 6 najciekawszych merytorycznie zgłoszeń konkursowych,
po 3 w każdej z kategorii. W skład jury wchodzą pracownicy Działów Promocji i Edukacji
Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie.

5.3 Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród
Uczestników, którzy przesłali zgłoszenie w przypadku, gdy:

5.3.1 Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym
Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,

5.3.2 Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w konkursie,

5.3.3 Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego
regulaminu,

5.3.4 Nagrodzony Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie.

6. NAGRODY

6.1 W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:

6.1.1 W kategorii klasy szkolne:
I nagroda w kategorii klasa– grupowa sesja zdjęciowa na estradzie Filharmonii z wykonawcami
pierwszego koncertu dla dzieci w sezonie artystycznym 2019/2020, zaproszenie na koncert z okazji
dnia św. Mikołaja, zaproszenie na koncert z okazji Dnia Dziecka (w roku 2020) oraz zestaw gadgetów
reklamowych Filharmonii
II nagroda w kategorii klasa - zaproszenie na koncert z okazji dnia św. Mikołaja zestaw gadgetów
reklamowych Filharmonii.
III nagroda w kategorii klasa – zestaw gadgetów reklamowych Filharmonii

6.1.2. W kategorii osoby indywidualne:
I nagroda w kategorii indywidualnej – sesja zdjęciowa na estradzie Filharmonii z wykonawcami
pierwszego koncertu dla dzieci w sezonie artystycznym 2019/2020, abonament dla dwóch osób na
koncerty sobotnie dla dzieci w sezonie artystycznym 2019/2020, zaproszenie dla dwóch osób na
koncert z okazji Dnia Świętego Mikołaja w sezonie artystycznym 2019/2020, zestaw gadgetów
reklamowych Filharmonii.
II nagroda w kategorii indywidualnej – sesja zdjęciowa na estradzie Filharmonii z wykonawcami
pierwszego koncertu dla dzieci w sezonie artystycznym 2019/2020, zaproszenie dla dwóch osób na

koncert z okazji Dnia Świętego Mikołaja w sezonie artystycznym 2019/2020, zestaw gadgetów
reklamowych Filharmonii.
III nagroda w kategorii indywidualnej - sesja zdjęciowa na estradzie Filharmonii z wykonawcami
pierwszego koncertu dla dzieci w sezonie artystycznym 2019/2020, zestaw gadgetów reklamowych
Filharmonii.
6.2 Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

6.3 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.

6.4 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w dniu 30.04.2019. Informacja o wygranej zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Do udziału w Konkursie niezbędne jest podanie danych osobowych przez uczestnika wyłącznie w
związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W związku z tym, zgodnie z art. 13
ust. 1 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) – dalej: RODO, uprzejmie informujemy, iż:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w

Krakowie adres: ul. Zwierzyniecka 1, telefon: +48 12 619 87 21, +48 12 422 94, 77+48 12 429 14 38,
mail: fk@filharmonia.krakow.pl
2.

Inspektorem Ochrony Danych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie jest

Agnieszka Domagała, e-mail: iod@filharmonia.krakow.pl
3.

Dane osobowe przetwarzane są w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4.

Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające

oraz podmioty upoważnione z przepisu prawa.
5.

Dane osobowe przekazane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres wymagany

przepisami prawa.

6.

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają

Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie

skutkować brakiem udziału w Konkursie.
9.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

8.2 Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z
przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub
po transmisji.

8.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

8.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień
niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie
naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub
opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub
zwierząt.

8.5 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów

poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin
wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

