Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr / 2019
Dyrektora CEA –FG
z dnia 27 maja 2019 r.

Regulamin konkursu na zakończenie sezonu 2018/2019

I. Postanowienia ogólne.
1.1 Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska, z siedzibą
w Gorzowie Wlkp., ul. Dziewięciu Muz 10. - zwane dalej Organizatorem.
1.2. Konkurs organizowany jest w terminie 01- 13. 06.2019 r., przy czym:
1.3. Dnia 14.06.2019 r. przed rozpoczęciem Koncertu na zakończenie sezonu artystycznego 2018/2019
zostaną ogłoszone ze sceny wyniki konkursu.
1.4. Spośród wszystkich zgłoszeń wyłoniony zostanie zwycięzca Konkursu, na podstawie Rankingu
Uczestników Konkursu sporządzonego podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, która obradować będzie
w godzinach porannych 14.06.2019r .

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie
2.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie 01 – 13.06.2019r. nagrać oraz przesłać na adres
konkurs@filharmoniagorzowska.pl autorski film, będący zaproszeniem do odwiedzenia Filharmonii
Gorzowskiej. Film powinien być nagrany w formacie WMC i nie może być dłuższy niż 90 sec.
2.2. Jeden Uczestnik może wykonać zadanie konkursowe tylko raz. W przypadku wykonania przez jednego
Uczestnika kilku wersji zadania, nieuwzględniona zostanie żadna z nich.
2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym
Regulaminie.
2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej
podanych przez zgłaszającego Uczestnika. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do
nagrody.

III. Zasady przyznania nagrody konkursowej
3.1. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest przedstawienie najbardziej oryginalnego i inspirującego
rozwiązania zadania konkursowego, które podlega ocenie Komisji Konkursowej Organizatora.
3.2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli
Organizatora. Komisja dokona oceny zgłoszonych filmów i będzie nadzorować prawidłowość sporządzenia
Rankingu Uczestników Konkursu, na którego podstawie przyzna nagrodę konkursową, stosownie do
postanowień niniejszego Regulaminu. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół,
z wyszczególnieniem Zwycięzcy Konkursu.

3.3. W Konkursie nagrodzony zostanie jeden uczestnik, który otrzyma voucher o wartości 2000,00 zł na zakup
wycieczki, ufundowany przez Biuro Podróży ITAKA.
3.4. Warunkiem otrzymania nagrody jest uczestnictwo w Gali na zakończenie sezonu 2018/2019 w dniu
14.06.2019 r., w sali koncertowej CEA - Filharmonii Gorzowskiej o godzinie 19:00 oraz odbiór nagrody
podczas wymienionego koncertu osobiście.
3.5. W przypadku nieobecności zwycięzcy na wskazanym w punkcie 3.4 koncercie w momencie ogłoszenia
wyników, nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z Rankingu Uczestników Konkursu.

IV. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie
4.1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora podczas na koniec Gali, o której mowa w punkcie
3.4 oraz opublikowane na stronie www.filharmoniagorzowska.pl.
4.2. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie Organizatora
oraz na portalu społecznościowym Facebook.com.
4.3. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.
4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
4.5. Podatek od nagród, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uiści Biuro Podróży ITAKA w Galerii Nova Park
w Gorzowie Wlkp .
V. Przeniesienie praw autorskich i majątkowych
5.1. Akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik konkursu wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora
wyłącznego prawa do nieograniczonego czasowo korzystania oraz rozporządzania w całości lub we
fragmentach wykonanymi filmami konkursowymi na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotnianie filmu jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek
nośniku, w tym m. in.na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do
zapisu cyfrowego CDR, DVD, VCD, CD-ROM, w sieci multimedialnej / w tym internet /;
b) wprowadzanie filmu do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;
c) publiczne udostępnianie filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz
jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich
dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
d) publiczną ekspozycję filmu; wyświetlanie;
e) nadawanie filmu za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i w sieciach
kablowych;
f ) wykorzystanie filmu na stronach internetowych Organizatora,
g) wykorzystanie filmu do celów promocji lub reklamy, w materiałach informacyjnych i archiwalnych.
5. 2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 nastąpi z chwilą otrzymania filmu przez Organizatora,
tj. z chwilą jego dostarczenia przez uczestnika konkursu lub przeslania drogą elektroniczną.
5.3. Przeniesienie praw majątkowych do filmu konkursowego powoduje przeniesienie na Organizatora
własności oryginałów filmu.
VI. Dane Osobowe
6.1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej –
Filharmonia Gorzowska.

6.2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
e-mail: iod@filharmoniagorzowska.pl.
6.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane
osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie zgody uczestnika konkursu.
Uczestnik Konkursu zgłaszając w nim swój udział wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, a także na
warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.
6.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu
przetwarzania do przeprowadzenia konkursu.

jest niezbędność tego

6.5. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą na zasadzie dobrowolności i po upływie 30 dni
od rozstrzygnięcia Konkursu zostaną one komisyjnie zniszczone, z wyjątkiem danych laureata Konkursu, lub
przetwarzane będą do momentu, gdy uczestnik konkursu wyrazi skuteczny sprzeciw wobec ich
przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
6.6. Dane osobowe uczestnika konkursu mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, wyłącznie
w związku z realizacją celów konkursu.
6.7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje
ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
interesu z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją uczestnika konkursu. Skorzystanie prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
6.8. Uczestnikowi konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik konkursu uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora narusza przepisy Rozporządzenia.

VI. Postanowienia końcowe
7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.filharmoniagorzowska.pl .
7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na
pogorszenie sytuacji Uczestników.
7.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
7.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

