
REGULAMIN 

KONKURSU „ZA KULISAMI” 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Za Kulisami” – [Konkurs] 

2. Inicjatorem konkursu jest Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, 

www.palac.art.pl [Organizator] 

3. Konkurs skierowany jest do wielbicieli kultury z terenu Zagłębia Dąbrowskiego i całego 

województwa śląskiego. 

§2 

Zasady konkursu 

1. Celem Konkursu jest promocja kanału komunikacji jakim jest oficjalny blog Pałacu Kultury 

Zagłębia „Za Kulisami”. 

2. Organizator powołuje jury Konkursu [Jury] w co najmniej 3-osobowym składzie, które czuwać 

będzie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłoni jego zwycięzcę. 

3. Konkurs ma charakter otwarty dla osób fizycznych. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

5. Uczestnikiem Konkursu nie może być członek Jury, ani pracownik Organizatora. 

6. Głównym zadaniem w konkursie jest stworzenie autorskiego wpisu [Wpis] w temacie 

związanym z szeroko pojętą kulturą, który zostanie opublikowany na blogu „Za Kulisami” – 

www.blog.palac.art.pl; 

7. W Konkursie mogą wziąć udział Wpisy, które nie brały udziału w innych konkursach i nie były 

prezentowane w mediach. 

8. Za Wpis rozumie się materiał tekstowy (artykuł, recenzja, felieton) lub materiał wideo.  

9. Wpis w formie materiału tekstowego powinien zawierać minimum 1500 znaków, w 

przypadku materiału wideo nie może być on krótszy niż 5 minut. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Wpisów, które nie spełniają postanowień 

Regulaminu lub naruszają obowiązujące prawo – w szczególności dotyczy to treści 

powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

11. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 Wpisy. 

12. Uczestnik nadsyłający Wpis w formie materiału wideo lub materiału tekstowego oświadcza, 

że jest właścicielem autorskich praw majątkowych do materiału i posiada pełne prawo 

rozporządzania tymi prawami, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone 

prawami osób trzecich oraz nie naruszają praw osób trzecich.  

13. W przypadku wystąpienia przeciwko PKZ przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi 

z naruszenia jej praw, uczestnik  zobowiązany jest do ich pełnego zaspokojenia. 
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14. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie przeciwko PKZ roszczeń 

wynikających z praw do materiału video lub materiału tekstowego, o których mowa w pkt. 8, 

uczestnik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności, w tym do wstąpienia do sprawy 

po stronie pozwanego, w celu zwolnienia PKZ z udziału w tej sprawie 

15. Każdy z nadesłanych Wpisów powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora. 

16. Przesyłający Wpis musi być jego autorem lub opiekunem prawnym autora, jeśli ten nie 

ukończył 18. roku życia. 

17. Wpisy nadsyłane do Konkursu w formie materiału tekstowego muszą być zapisane w pliku, w 

formacie obsługiwanym przez MS Office Word. 

18. Termin dostarczenia prac: 31 lipca 2017 r., ogłoszenie wyników: 11 sierpnia 2017 r. 

19. Wpisy należy nadsyłać drogą mailową na adres: olaf.otwinowski@palac.art.pl, w temacie 

wiadomości wpisując: „konkurs za kulisami 2017”. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych 

Wpisów na stronie internetowej Organizatora, oficjalnym blogu Organizatora, w mediach 

społecznościowych Organizatora oraz w innych miejscach służących promocji Konkursu i 

działań marketingowych Organizatora. 

21. Autorzy Wpisów przenoszą na Organizatora prawa zależne do dzieła, w tym prawo do 

wprowadzania zmian, publikacji, nanoszenia korekty i modyfikacji Wpisu. 

22. Autorzy Wpisów bezwarunkowo zgadzają się na nieodpłatne, nieograniczone czasowo ani 

terytorialnie wykorzystanie Wpisu przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji: 

a) Wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera; 

b) Wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, 

elektroniczne udostępnienie; 

c) Przekazywanie i emitowanie w audycjach i w środkach masowego przekazu; 

d) Wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji w tym reklamy, sponsoringu, 

product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora,  

e) Inne przypadki udostępniania artykułów/materiałów wideo, w tym publikacja i 

wyświetlanie. 

23. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie jego imienia i nazwiska przez Organizatora w celu 

publikacji wyników Konkursu i opublikowania Wpisu na oficjalnym blogu Organizatora. 

24. Uczestnik wysyłając Wpis na Konkurs wyraża zgodę na poniższy zapis: 

- Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1, w ramach 

realizacji, promocji i ogłoszenia wyników konkursu pn. „Za Kulisami” zgodnie z Ustawą 

o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r DZ.U.2016 poz. 922 t.j. Pałac 

Kultury Zagłębia oświadcza, iż będzie administratorem danych osobowych w okresie 

trwania od 4 lipca do 11 sierpnia  2017 r., w tym czasie uczestnik/rodzic bądź prawny 

opiekun ma prawo do wglądu w dane osobowe i możliwość ich zmiany. 

§3 

Nagrody 

1. Jury przyzna następującą nagrodę: Paszport PKZ, który jest karnetem. 

2. Paszport PKZ ma charakter podwójny tzn. uprawnia do skorzystania z oferty PKZ w sezonie 

2017/2018 zwycięzcę konkursu wraz z osobą towarzyszącą. 
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3. Paszport PKZ jest niezbywalny i imienny. Zwycięzca nie może przekazać go osobom trzecim, 

a osoba towarzysząca może skorzystać z prawa do biletu wyłącznie wraz ze zwycięzcą 

4. Paszport PKZ obowiązuje od 1 września 2017 r. do 31 maja 2018 r.  

5. Paszport PKZ nie obejmuje seansów i wydarzeń Kina KADR. 

6. Paszport PKZ nie obowiązuje w przypadku wydarzeń, których organizatorem jest firma 

zewnętrza lub agencja artystyczna tzw. „wynajmów”. 

§4 

Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją założeń regulaminowych. 


