Regulamin konkursu POZNAŃ FOOTLOOSE „WRZUĆ LUZ!”
w ramach projektu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży
pn. „Poznań uzależniony od profilaktyki”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zakres i warunki uczestnictwa w konkursie "Poznań Footloose
„Wrzuć luz!" (zwanym dalej: Konkursem) oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego
przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (zwany dalej: Regulaminem).
2. Organizatorem Konkursu jest Teatr Muzyczny w Poznaniu (zwany dalej Teatrem Muzycznym
lub Organizatorem), z siedzibą przy ulicy Niezłomnych 1E, 61-894 Poznań (Symbol Teatru: PLT –
095), wpisany do rejestru instytucji kultury m. Poznań pod NR RIK – IX, będący płatnikiem podatku
VAT: 778-01-73-262 reprezentowanym przez: Dyrektora – Przemysława Kieliszewskiego oraz
Główną Księgową – Danutę Szymańską.
3. Partnerem konkursu jest Urząd Miasta Poznania (dalej zwany: Partnerem).
4. Konkurs jest częścią projektu prewencyjnego skierowanego do młodzieży szkolnej w wieku od
13 do 19 lat, którego głównym celem jest promowanie tańca lub innych form aktywności jako
pozytywnych alternatyw dla złych nawyków i uzależnień.
5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli
Organizatora oraz Partnera.
6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkurs jest przeznaczony dla klas szkolnych (zwanych dalej: Uczestnikami) biorących udział
w Projekcie profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży pn. „Poznań uzależniony od
profilaktyki” (zwanym dalej: Projektem), organizowanym przez Urząd Miasta Poznania.
2. Każdy zespół może liczyć maksymalnie 30 osób.
3. Zespół do Konkursu zgłaszają nauczyciele uczniów szkół biorących udział w projekcie. Muszą
oni zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieć ukończony osiemnasty rok
życia. Zgłaszający zapoznaje się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby spokrewnione lub pozostające w stosunku
przysposobienia z pracownikami, członkami władz i przedstawicielami władz Organizatora,
Partnerów oraz z osobami biorącymi udział w przygotowaniu Konkursu.
5. Uczestnicy Konkursu i tym samym autorzy Prac Konkursowych stanowiących utwór
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880 t.j.), akceptując niniejszy Regulamin wyrażają zgodę na

udostępnianie Prac Konkursowych przez Organizatora oraz Partnera na stronie internetowej,
portalach społecznościowych oraz we wszystkich materiałach podsumowujących projekt.

§3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:
I. Videoklip – materiał audiowizualny zawierający zarejestrowany autorski układ choreograficzny,
w którym Uczestnicy Konkursu tańczą do utworu z musicalu Footloose.
II. Fotografia – zdjęcie nawiązujące tematycznie do musicalu Footloose i/lub tematyki uzależnień.
III. Krótka forma literacka – dowolna forma, tekst do 5.000 znaków, nawiązanie do musicalu

Footloose i/lub tematyki uzależnienień.
IV. Plakat profilaktyczny – nawiązujący tematycznie do profilaktyki uzależnień i/lub do spektaklu

Footloose.
2. Jeden zespół może zgłosić się wyłącznie w jednej kategorii konkursowej oraz może przesłać
jedno dzieło.
3. Utwór stanowiący muzyczną podstawę do Videoklipu Organizator zobowiązuje się dostarczyć
Uczestnikom w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
4. Materiał audiowizualny powinien zostać przesłany w formacie .avi lub .mp4 na adres
wspolpraca@teatr-muzyczny.poznan.pl oraz dostarczony na egzemplarzu płyty DVD na adres:
Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań, z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs: POZNAŃ FOOTLOOSE „WRZUĆ LUZ!” do 31.10.2018 r. O zachowaniu terminu
decyduje data dostarczenia korespondencji do Teatru Muzycznego. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za jakość dostarczonego nagrania.
5. Materiał fotograficzny powinien zostać przesłany w formie cyfrowej na adres wspolpraca@teatrmuzyczny.poznan.pl oraz dostarczony w formacie 15x21 cm na adres: Teatr Muzyczny
w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs: POZNAŃ
FOOTLOOSE „WRZUĆ LUZ!” do 31.10.2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data
dostarczenia korespondencji do Teatru Muzycznego.
6. Krótka forma literacka powinna zostać przesłana elektronicznie na adres wspolpraca@teatrmuzyczny.poznan.pl oraz dostarczona w formie papierowej na adres: Teatr Muzyczny
w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs: POZNAŃ
FOOTLOOSE „WRZUĆ LUZ!” do 31.10.2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data
dostarczenia korespondencji do Teatru Muzycznego.
7. Plakat profilaktyczny powinien zostać dostarczony w formie papierowej na adres: Teatr
Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs:
POZNAŃ FOOTLOOSE „WRZUĆ LUZ!” do 31.10.2018 r.
8. O ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród na podstawie oceny
najlepszych prac wybranych spośród spełniających wszystkie warunki formalne zadecyduje Jury.

9. Od werdyktu Jury Uczestnikowi nie przysługuje odwołanie.
10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas gali finałowej Projektu w dniu 13.11.2018 r.
oraz równolegle na fanpage’u oraz stronie internetowej Teatru Muzycznego w Poznaniu.
11. Nadesłane prace pozostają własnością Teatru Muzycznego. Organizator ma prawo
wykorzystywać je i reprodukować w celach promocyjnych i nie wypłacać z tego tytułu honorariów.

§4. 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.
b) zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich ewentualnych roszczeń
osób trzecich o naruszenie ich praw autorskich z związku z przygotowaniem Pracy Konkursowej.
c) 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. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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 §6 niniejszego
Regulaminu.
§5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Teatr Muzyczny w Poznaniu.
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: imię, nazwisko i wiek Uczestników, nr szkoły, telefon i e-mail kontaktowy do osoby
kierującej Pracę na Konkurs.

3. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich
usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, przy czym stanowi
konieczny warunek wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane
w zakresie koniecznym do należytego przeprowadzenia Konkursu i po upływie tego zostaną
usunięte.
4. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.), ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz
Rozporządzenia 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) .
§6. NAGRODY
1. Spośród uczestników Jury wybierze zwycięzców nagrody głównej w każdej kategorii, którzy w
ocenie Jury zgłoszą najbardziej oryginalną, ciekawą i wykazującą się kreatywnością Pracę
Konkursową.
2. Organizator i Partner zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej oraz do
przyznania dowolnej liczby wyróżnień.
3. Laureaci Konkursu są zobowiązani do kontaktu z Organizatorem w ciągu 5 dni roboczych od
ogłoszenia wyników konkursu poprzez przesłanie maila na adres: wspolpraca@teatrmuzyczny.poznan.pl. Brak zgłoszenia zwycięzcy w powyższym terminie spowoduje utratę prawa
do odbioru nagrody i jej przyznanie kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Jury.
4. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do
Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Nagroda przypadnie kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu
przez Jury.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i Partnera oraz na stronach
www.teatr-muzyczny.poznan.pl i www.poznan.pl.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami
Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany
do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksu do regulaminu i będą obowiązywać od
momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na stronie www.teatrmuzyczny.poznan.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, unieważnienia lub odwołania konkursu, jak
również do przedłużenie czasu jego trwania, bez podania przyczyny.
5. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

