
Załącznik do zarządzenia nr ….. 

Regulamin konkursu pod nazwą: „Miejsce czeka na Ciebie” 

 

I. DEFINICJE 

„Regulamin” – niniejszy Regulamin; 

„Konkurs” – konkurs prowadzona pod nazwą  „Miejsce czeka na Ciebie”, polegająca na udostępnianiu zdjęć z 
krzesłem operowym na profilu Uczestnika w serwisie Instagram z oznaczeniami „#operanarodowa”, 
„#polskibaletnarodowy”, „#konkursposkromieniezlosnicy”, w celu wzięcia udziału w konkursie prowadzonym na 
zasadach określonych niniejszym Regulaminem; 

 „Organizator” – Teatr Wielki – Opera Narodowa, z siedzibą w Warszawie, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa, 
wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod 
numerem RIK 47/98, NIP 525 20 59 432; 

 „Uczestnik” - Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz osoby, które ukończyły 13 lat i posiadają zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, które 
są użytkownikami serwisu Facebook lub Instagram; Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które 
obserwują profil „operanarodowa” w serwisie Instargram, lubią stronę „Teatr Wielki – Opera Narodowa” w 
serwisie Facebook,  wykonały zdjęcie Krzesła operowego i opublikowały je w ramach Konkursu; 

„Krzesło operowe” – rekwizyt, który jest przedmiotem zdjęcia opublikowanego w ramach Konkursu; 

„Hashtag” - słowo, hasło, fraza poprzedzone znakiem  #, po kliknięciu w które wyświetlą się wszystkie materiały z 
wykorzystaniem danego hashtaga, w tym zdjęcia. 

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem Konkursu jest polubienie profilu „facebook.com/operanarodowa”, obserwowanie profilu 
„instagram.com/operanarodowa/” opublikowanie przez Uczesntnika na swoim profilu w serwisie Instagram 
zdjęcia, opatrzonego hashtagami #operanarodowa #polskibaletnarodowy #konkursposkromieniezlosnicy, 
pokazującego Uczestnika oraz krzesło operowe, które w czasie trwania Konkursu codziennie od godziny 10:30 
do 18:30 będzie umieszczane w innej Instytucji na terenie Warszawy. 

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs. 
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się 25.11.2015 r. i trwa do 27.11.2015 r. 
3. Konkurs będzie prowadzony w sieci internet i dostępny w serwisie Instagram.  
4. Po zakończeniu Konkursu Organizator wylosuje dwunastu Uczestników, którym zostaną wręczone nagrody. 
5. Nagrodami w Konkursie są dwa podwójne zaproszenia na spektakl „Poskromienie złośnicy”, dziesięć 

wycieczek z osobą towarzyszącą po kulisach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej oraz pamiątkowe 
upominki. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia zdjęć, które nie naruszają zasad współżycia 
społecznego, nie zawierają treści obraźliwych, nie naruszają niczyich praw lub dóbr, nie zawierają treści 
powszechnie uznanych za naganne etycznie lub moralnie oraz nie godzą w wizerunek Organizatora.  

7. Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu o podjętych działaniach poprzez skomentowanie wygranego 
zdjęcia przez profil „operanarodowa” w Serwisie Instagram. Przykładowa treść komentarza: „Gratulujemy, 
Twoje zdjęcie zostało wylosowane w Konkursie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej! Zapraszamy do 
Centrum Promocji i Informacji w celu odebrania nagrody. Do zobaczenia w Teatrze!” 

8. Wylosowani zwycięzcy mają czas do 05.12.2015 r. na zgłoszenie się do Centrum Promocji i Informacji 
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w celu odebrania nagrody. Po tym terminie nagroda przepada. 

  



IV. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 
1. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu.  
2. Uczestnik przystępuje do Konkursu przez udostępnienie zdjęcia. 
3. Udostępnienie zdjęcia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. 
4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na warunki Konkursu określone w Regulaminie oraz 

oświadcza, że spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie i zobowiązuje się do przestrzegania warunków 
Regulaminu.  

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz osoby, które ukończyły 13 lat i posiadają zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, które są 
użytkownikami serwisu Instagram.  

6. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 
7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy podczas trwania całego Konkursu, co 

oznacza, że Uczestnik może opublikować więcej niż jedno zdjęcie. 
8. Aby móc wziąć udział w Konkursie należy posiadać aktywne, publiczne konto w serwisie Instagram.com i 

udostępnić na swoim koncie zdjęcie razem z hashtagami #operanarodowa #polskibaletnarodowy 
#konkursposkromieniezlosnicy. Osobą udostępniająca zdjęcie w ramach Konkursu może być wyłącznie 
osoba, która zdjęcie wykonała. 
 

V. ZGODA NA KORZYSTANIE ZE ZDJĘCIA I PRAWA AUTORSKIE 
1. Uczestnik oświadcza, że jest dysponentem praw autorskich do zdjęcia udostępnionego zgodnie z 

Regulaminem. Udostępniając zdjęcie zgodnie z Regulaminem, Uczestnik wyraża zgodę, nieodpłatnie, na 
korzystanie ze zdjęcia przez Teatr w celu wyłonienia zwycięzcy i w zakresie i na warunkach określonych w 
Regulaminie. 

2. Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku, gdyby zdjęcie 
naruszyło prawa lub dobra osób trzecich i zwalnia w tym zakresie od odpowiedzialności Teatr. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie właściwego rozporządzenia Dyrektora Teatru 
Wielkiego Opery Narodowej. 


