
 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA  

W KONKURSIE „ZATRZYMAJ LATO Z GROTESKĄ” 

 

I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Zatrzymaj lato z Groteską” jest Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 

Kraków, NIP: 675-020-01-08. 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu uczestnictwa w Konkursie, 

zwanego dalej „Regulaminem”, przez Uczestnika. 

3. Konkurs odbędzie się w terminie: 1 września – 12 października 2021 r.  

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a) Organizatorze – rozumie się przez to Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków, NIP: 675-

020-01-08; 

b) Opiekunie – rozumie się przez to osobę będącą rodzicem lub opiekunem prawnym 

niepełnoletniego Uczestnika, która dokonała zgłoszenia do Konkursu i zaakceptowała Regulamin 

udziału w Konkursie. 

c) Uczestniku – rozumie się przez autorów Fotografii zgłoszonych do Konkursu 

d) Fotografii - rozumie się przez to zdjęcie wykonane przez Uczestnika przedstawiające samochód 

Icar Taxi z umieszczoną na dachu figurą kobiety oraz napisem „Teatr Groteska premiera”.   

II. Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie rozpoczynają się w dniu: 1 września 2021 r.  

2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez: 

- opublikowanie zgłaszanej Fotografii pod postem konkursowym na profilu Facebook Teatru 

Groteska (https://www.facebook.com/teatr.groteska) 

- jednoczesne (w tym samym dniu) przesłanie drogą mailową na adres: pr@groteska.pl wiadomości 

zawierającej Fotografię wraz z opisem, gdzie została wykonana (miejscowość, ulica, numer 

najbliższego budynku), imię i nazwisko autora Fotografii oraz nazwę profilu Facebook, z którego 

Fotografia została zgłoszona, dane kontaktowe pełnoletniego Uczestnika lub Opiekuna 

niepełnoletniego uczestnika (adres email, numer telefonu) oraz informację dotyczącą akceptacji 

Regulaminu uczestnictwa w Konkursie; 

3. Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną Fotografię. 

4. Do udziału w Konkursie uprawnione będą Fotografie spełniające warunki, o których mowa  

w punkcie II.2.  

5. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z 

nadesłanych Fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.  

6. Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin Konkursu oświadcza, że:  

a) jest autorem zgłoszonej do Konkursu Fotografii, 

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej Fotografii, która jako 

utwór pozbawiona jest jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciążona prawami i roszczeniami 

osób trzecich, 

c) zgadza się na opublikowanie Fotografii na stronie www.groteska.pl oraz na profilach 

społecznościowych Organizatora w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu. 

III. Konkurs 

1. Konkurs polega na wyłonieniu Fotografii wykonanych w lokalizacjach znajdujących się najdalej od 

siedziby Teatru Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków. Odległość będzie określana przez Jury 

wybrane przez Organizatora na podstawie wskazań aplikacji Google Maps.   

2. Wyłonienie zwycięskich Fotografii nastąpi po zakończeniu każdego z sześciu tygodni trwania 

Konkursu: 

- dla Fotografii zgłoszonych od 1 do 7 września – w dniu 9 września 

- dla Fotografii zgłoszonych od 8 do 14 września – w dniu 16 września 
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- dla Fotografii zgłoszonych od 15 do 21 września- w dniu 23 września 

- dla Fotografii zgłoszonych od 22 do 28 września – w dniu 30 września 

- dla Fotografii zgłoszonych od 29 września do 5 października – w dniu 7 października 

- dla Fotografii zgłoszonych od 6 do 12 października – w dniu 14 października. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminach wymienionych w punkcie III.2. na stronie 

internetowej i w mediach społecznościowych Teatru Groteska. 

4. Przyznanych zostanie sześć równorzędnych nagród, po jednej w każdym tygodniu trwania 

Konkursu. Nagrodami będą dwuosobowe zaproszenia na premierowy spektakl „Kapelusz za sto 

tysięcy” w Teatrze Groteska. 

IV.  Obowiązek informacyjny, przetwarzanie danych osobowych 

1. Administrator danych: 

Teatr Groteska, ul Skarbowa 2, 31-121 Kraków 

2. Inspektor Ochrony Danych:– kontakt: iod@groteska.pl 

3. Każdemu pełnoletniemu Uczestnikowi oraz Opiekunowi niepełnoletniego Uczestnika przysługuje 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, może wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania lub skierować prośbę o usunięcie.  

4. Przetwarzamy dane Opiekunów i Uczestników w postaci: imienia, nazwiska Uczestnika i Opiekuna 

w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu i zapewnienia udziału w Konkursie. Podanie 

danych osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwa 

realizacja usług. 

5. Oferty nie są profilowane. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tj. usługi realizacji Konkursu - 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, której stroną jest dorosły Uczestnik lub Opiekun niepełnoletniego 

Uczestnika zgłaszający się do Konkursu. 
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