Regulamin Konkursu na najciekawszą fotografię promującą
4. Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem

Konkursu

na

najciekawszą

fotografię

promującą

4.

Kielecki

Międzynarodowy Festiwal Teatralny jest Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
2. Organizator ogłasza Konkurs na najciekawszą fotografię promującą 4. Kielecki
Międzynarodowy Festiwal Teatralny, zwany dalej Konkursem.
3. Konkurs jest integralną częścią 4. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego,
zwanego dalej Festiwalem.
4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone autorskie fotografie.
5. Organizator przyzna nagrody Laureatom wyłonionym przez Jury oraz w kategorii Nagroda
Publiczności.
6. Za datę rozpoczęcia Konkursu uznaje się dzień 19 sierpnia 2022 roku.
7. Termin nadsyłania zdjęć mija 19 września 2022 roku o godz. 23:59.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 września 2022 roku w mediach społecznościowych
oraz na stronie internetowej Organizatora.

§2
Cele konkursu
1. Cele Konkursu:
a) aktywizacja odbiorców kultury,
b) pobudzanie kreatywności odbiorców kultury,

c) promocja Festiwalu i Teatru im. Stefana Żeromskiego.
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§3
Warunki przystąpienia do Konkursu
1. Konkurs dotyczy wykonania ciekawej i kreatywnej fotografii promującej Festiwal.
2. Konkurs ma charakter otwarty z wyłączeniem:
a) osób pozostających w stosunku zlecenia, pracy, wolontariatu, a także pełniące funkcje
w organach oraz świadczące pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego na
rzecz Organizatora;
b) osób będących członkami Jury;
c) wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonków, rodziców każdego z małżonków,
a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo
domowe ze wskazanymi powyżej osobami.
3. Uczestnikiem konkursu może być tylko osoba fizyczna, która jednocześnie:
a) ukończyła osiemnaście (18) lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznała się z regulaminem i zaakceptowała jego treść;
c) spełniła Warunki Uczestnictwa;
d) wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.
4. Fotografie muszą być autorskie i oryginalne.
5. Na fotografii musi znajdować się plakat 4. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego wyświetlony na ekranie telefonu.
6. Plakat w formacie .jpg dostępny jest na stronie www.teatrzeromskiego.pl/kieleckimiedzynarodowy-festiwal-teatralny.
7. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać do 19 września 2022 roku do godz. 23:59 wysyłając
na adres mailowy promocja@teatrzeromskiego.pl fotografię wraz z informacjami:
a) imię i nazwisko autora fotografii będącego uczestnikiem konkursu,

b) miejsce wykonania fotografii,
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c) telefon kontaktowy,
d) klauzulę: „Akceptuję regulamin Konkursu najciekawszą fotografię promującą 4. Kielecki
Międzynarodowy Festiwal Teatralny oraz oświadczam, iż jestem autorem zgłoszonej
fotografii”.
8. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy fotografie.
9. Podanie danych osobowych w zgłoszeniu przez uczestnika Konkursu jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych
dobrowolnie danych osobowych przez Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przez
okres trwania Konkursu, czyli od 19 września 2022 roku do 26 września 2022 roku lub do
momentu

odebrania

rozporządzeniem

o

nagrody

przez

ochronie

laureata

danych

Konkursu,

osobowych

z

zgodnie
dnia

z
27

ogólnym
kwietnia

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Po wskazanym okresie zgłoszenia zostaną
zniszczone.

§4
Wyłonienie laureatów
1. Fotografie oceni Jury powołane przez Dyrektora Teatru.
2. W Jury zasiądzie 5 osób: Augustyna Nowacka – Dyrektorka Kieleckiego Centrum Kultury,
Katarzyna Ziołowicz – Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wojciech Habdas – fotograf, Michał Iwanowski – fotograf, Marcin Zawada – Dyrektor Festiwalu
3. Jury po zapoznaniu się z fotografiami nadesłanymi do Konkursu wyłoni Laureatów.
4. Jury zobowiązane jest do zachowania poufności oraz bezstronności podczas oceny poszczególnych fotografii.
5. Fotografie

oceniane

będą

pod

względem

ich

atrakcyjności,

kreatywności

i oryginalności.
6. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną.
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8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 września 2022 roku w mediach społecznościowych
oraz na stronie internetowej Organizatora.

§5
Nagroda Publiczności
1. Organizator przyzna nagrodę w kategorii Nagroda Publiczności.
2. Zgłoszone do Konkursu fotografie zostaną opublikowane na fanpage’u Teatru na Facebooku w dniu 20 września 2022 roku.
3. Nagroda Publiczności zostanie przyznana autorowi fotografii, która uzyska najwięcej
polubień pod opublikowanym zdjęciem.
4. Wyboru fotografii, której ma zostać przyznana Nagroda Publiczności, dokonać można
w dniach od 20 września 2022 roku (od godz. 10.00) do 26 września 2022 roku (do godz.
10.00) na fanpage’u Teatru pod opublikowanym zdjęciem.
5. Decyzja o przyznaniu Nagrody Publiczności jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 26 września 2022 roku w mediach społecznościowych
oraz na stronie internetowej Organizatora.

§6
Nagrody
1. Organizator przyzna nagrody:
a) I miejsce – dwuosobowe zaproszenie na wszystkie festiwalowe prezentacje oraz
gadżety festiwalowe;
b) II miejsce – dwuosobowe zaproszenie na pięć festiwalowych prezentacji oraz gadżety
festiwalowe;
c) III miejsce – dwuosobowe zaproszenie na dwie festiwalowe prezentacje oraz gadżety
festiwalowe;
d) trzy wyróżnienia – gadżety festiwalowe.
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2. Organizator przyzna jedną nagrodę główną w kategorii Nagroda Publiczności w postaci
dwuosobowego zaproszenia na dwa na spektakle festiwalowe oraz gadżety festiwalowe.

§7
Prawa autorskie i postanowienia końcowe

1. Informacji o Konkursie udziela Teatr im. Stefana Żeromskiego: tel. 41 344 75 00, adres
mailowy: magadalena.dabrowska@teatrzeromskiego.pl
2. Udział w Konkursie jednoznaczny jest z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu przez
Uczestnika.
3. Udział w Konkursie równoznaczny jest z oświadczeniem autora, że nie narusza on praw
osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw
określonych powyżej, osoba, która zgłosiła fotografię do konkursu bierze na siebie
całkowitą odpowiedzialność, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie
powstaną z tego tytułu.
4. Uczestnik Konkursu przenosi na Teatr przysługujące mu autorskie prawa majątkowe
dotyczące fotografii, zwanego dalej Dziełem, z wyłącznym prawem zezwalania na
wykonywanie autorskiego prawa zależnego, przenoszenia praw na inne osoby wraz
z prawem do dokonywania w nich zmian bez jakichkolwiek ograniczeń w tym ograniczeń
czasowych, ilościowych, terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji istniejących
w chwili zawarcia niniejszej umowy, w szczególności:
a) utrwalania i zwielokrotniania – wszelkie utrwalanie i wytwarzanie egzemplarzy dowolną
techniką oraz na dowolnych nośnikach, techniką światłoczułą, zapisu magnetycznego,
na

każdym

nośniku

nadającym

się

do

zapisu

cyfrowego,

w tym wprowadzanie do pamięci komputera, serwera, sieci multimedialnej lub
teleinformatycznej;
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b) publiczne udostępnianie Dzieła, w sposób zapewniający każdemu dostęp, w czasie
i miejscu przez siebie wybranym;
c) rozpowszechnianie Dzieła za pomocą sieci komputerowych, multimedialnych oraz
Internetu, w szczególności umieszczenia Dzieła na stronie internetowej Teatru
i fanpage’u Teatru na Facebooku;
d) rozpowszechnianie Dzieła za pomocą materiałów promocyjnych Teatru oraz mediów;

e) wprowadzania Dzieła do pamięci komputera, w tym serwerów

systemów

informatycznych;
f) prawo do dokonywania zmian w Dziele według uznania Teatru – w tym dokonywania
skrótów, cięć, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów hasła,
w tym m.in. prawo do korekty, zmian, adaptacji, przeróbek, połączenia hasła z innymi
utworami słownymi, audialnymi, wedle uznania Teatru;
g) decydowanie o pierwszym udostępnieniu Dzieła publiczności;
5. Uczestnik Konkursu ma prawo do eksploatacji fotografii bez ograniczeń terytorialnych,
czasowych, przedmiotowych i podmiotowych, w zakresie dozwolonym powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, co oznacza, iż Wykonawca przenosi na Teatr majątkowe
prawa autorskie oraz zależne prawa autorskie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
6. Udział w Konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przesłanej
fotografii do promocji Konkursu i Organizatora oraz do jego publikacji w całości, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych i bez dodatkowego wynagrodzenia dla autora.
7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
8. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności
interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie należy do wyłącznej
kompetencji Organizatora.
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