I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa:
1) zasady uczestnictwa w konkursie „Kup bilet świąteczny i wygraj pracę Rafała
Olbińskiego”, zwanym dalej Konkursem, który towarzyszy promocji sprzedaży
„Biletu świątecznego” w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, o której mowa w
pkt 2) poniżej;
2) zasady promocji „Bilet świąteczny”, w tym szczegółowe warunki wydawania
kuponów i korzystania z rabatu w ramach tej promocji (pkt. V Regulaminu),
z zastrzeżeniem pkt VIII. 3 Regulaminu.
2. Skorzystanie z promocji „Bilet świąteczny” jest warunkiem udziału w Konkursie.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU
1. Organizatorem konkursu „Kup bilet świąteczny i wygraj pracę Rafała Olbińskiego”
zwanego dalej „Konkursem”, jest Teatr Wielki – Opera Narodowa, państwowa
instytucja kultury, z siedzibą w Warszawie przy Placu Teatralnym 1, 00-950,
zarejestrowany w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 47/98, REGON 013055028, NIP 52520-59-432, zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs trwa od 9 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 roku.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Celem Konkursu jest promocja spektakli w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.
5. Nagrodą w Konkursie jest wydruk wybranej przez Organizatora pracy Rafała

Olbińskiego, o wymiarach 140 cm x 210 cm, pochodzącej z wystawy Rafał Olbiński.
Plakaty. Nagrodę otrzyma twórca zwycięskiego hasła, o którym mowa w pkt IV.1.
Regulaminu.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZADANIE KONKURSOWE
1. Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, niebędąca pracownikiem Organizatora, która w okresie od 9 grudnia 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r., kupiła w kasie Teatru lub za pośrednictwem strony internetowej
www.teatrwielki.pl, „Bilet świąteczny” na jeden lub więcej spektakli spośród tytułów:
Oniegin, Casanova w Warszawie, Don Kichot oraz otrzymała od Organizatora podczas
zakupu kupon zawierający unikalny kod uprawniający do uczestnictwa w Konkursie
(pkt V.1, V.2 i V.3 Regulaminu).
2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, która spełniając wymogi określone w punkcie
III.1. Regulaminu, przesłała, w terminie do 31 stycznia 2017 roku, na adres
konkurs@teatrwielki.pl, propozycję krótkiego hasła promocyjnego, w formie
tekstowej, zachęcającego do przyjścia do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

(Zadanie Konkursowe). Hasło powinno być przesłane wraz z unikalnym kodem,
o którym mowa w punkcie V.1, 2 i 3 Regulaminu.
3. Osoba biorąca udział w Konkursie uzyskuje status Uczestnika Konkursu z chwilą
otrzymania przez Organizatora maila, o którym mowa w pkt III. 2 Regulaminu.
4. Uczestnik może zgłosić jedno hasło konkursowe do jednego unikalnego kodu
otrzymanego przy zakupie „Biletu świątecznego”.
IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WYDANIE NAGRODY
1. W terminie do 13 lutego 2017 r., spośród wszystkich otrzymanych haseł konkursowych
nadesłanych przez Uczestników Konkursu, Organizator, rozstrzygając Konkurs,
wybierze jedno hasło, najlepiej zachęcające, zdaniem Organizatora, do przyjścia do
Teatru Wielkiego Opery Narodowej (zwycięskie hasło). Oceny haseł dokona komisja
konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Uprawnionym do otrzymania nagrody w Konkursie jest twórca zwycięskiego hasła
(zwycięzca Konkursu).
3. Po rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator skontaktuje się mailowo z nadawcą e-maila,
którym zostało przesłane zwycięskie hasło, w celu przesłania przez zwycięzcę
Konkursu e-mailem zwrotnym danych obejmujących: imię i nazwisko twórcy
zwycięskiego hasła, adres do korespondencji i numer telefonu. W mailu zwrotnym
zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do umieszczenia oświadczenia o następującej
treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Kup bilet
świąteczny i wygraj pracę Rafała Olbińskiego” i akceptuję jego treść i warunki.
Oświadczam, że spełniam warunki Uczestnika Konkursu oraz jestem twórcą
zwycięskiego hasła”.
4. Organizator nie będzie zbierał danych osobowych od pozostałych uczestników, którzy
nie zostaną zwycięzcami Konkursu.
5. W e-mailu, o którym mowa w pkt IV.3. Regulaminu, zwycięzca Konkursu ma
obowiązek podania danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich
aktualizacji w razie zmiany po uzyskaniu informacji o wygranej w Konkursie, a przed
wydaniem nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez
zwycięzcę Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie
przez zwycięzcę Konkursu ich stosownej aktualizacji.
6. W przypadku, gdy Uczestnik, z którym w trybie pkt IV.3. Regulaminu, skontaktował
się Organizator, nie prześle e-maila z żądanymi danymi osobowymi lub oświadczeniem,
o których mowa w pkt IV.3. Regulaminu, w terminie 24 godzin od momentu wysłania
stosownej prośby przez Organizatora, traci status Uczestnika Konkursu oraz prawo do
nagrody, a zwycięzcą Konkursu staje się Uczestnik Konkursu, którego hasło zostało
ocenione najwyżej w dalszej kolejności.
7. W wypadku nadesłania jednobrzmiących haseł przez różnych Uczestników Konkursu,
nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi Konkursu, który przysłał hasło
najwcześniej, przy czym liczy się data przyjścia wiadomości na konto pocztowe
konkurs@teatrwielki.pl.
8. Nagroda zostanie wysłana na adres zwycięzcy Konkursu, wskazany przez niego
w mailu, o którym mowa w pkt IV. 3. Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia podpisania

przez zwycięzcę Konkursu umowy, o której mowa w pkt. VI.1. Regulaminu. Koszt
wysyłki pokrywa Organizator Konkursu.
9. Organizator informuje, że wartość nagrody uzyskanej w niniejszym Konkursie nie
przekracza kwoty 760 zł i jej realizacja nie podlega podatkowi dochodowemu od osób
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
10. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub na nagrody innego rodzaju.
11. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
V. ZASADY PROMOCJI BILET ŚWIĄTECZNY ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
WYDAWANIA KUPONÓW I KORZYSTANIA Z RABATU
1. Promocja „Bilet świąteczny” obejmuje bilety na spektakle: Oniegin, Don Kichot,
Casanova w Warszawie w sezonie 2016/2017, zakupione w terminie 9-31 grudnia 2016
w kasach Teatru lub za pośrednictwem strony internetowej www.teatrwielki.pl. Do
każdego biletu na powyższe tytuły, klient otrzymuje kupon wraz z unikalnym kodem,
uprawniającym do skorzystania z 10% rabatu na zakupy w BUTIKU stacjonarnym
Teatru oraz na stronie butik.teatrwielki.pl, a także do wzięcia udziału w Konkursie.
2. Osoby, kupujące „Bilet świąteczny” w kasach Teatru otrzymają wraz z nim kupon

zawierający unikalny kod. W celu skorzystania z rabatu na zakupy w BUTIKU
stacjonarnym należy okazać kupon sprzedawcy. W przypadku zakupów w BUTIKU
internetowym na butik.teatrwielki.pl, należy umieścić wybrane produkty w koszyku
a następnie przejść do kasy; w polu Kod rabatowy wpisać unikalny kod, znajdujący się
na kuponie. Rabat zostanie naliczony od wartości zakupionych produktów, nie
uwzględniając kosztów dostawy.
3. Osoby kupujące „Bilet świąteczny” za pośrednictwem strony internetowej

www.teatrwielki.pl, otrzymają, drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, kupon
zawierający unikalny kod. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail zawierającą
bilet domowy na adres butik@teatrwielki.pl. W odpowiedzi kupujący otrzyma kupon.
W celu skorzystania z rabatu na zakupy w BUTIKU internetowym
na butik.teatrwielki.pl, należy umieścić wybrane produkty w koszyku a następnie przejść
do kasy; w polu Kod rabatowy wpisać unikalny kod, znajdujący się na kuponie. Rabat
zostanie naliczony od wartości zakupionych produktów, nie uwzględniając kosztów
dostawy. Osoby kupujące „Bilet świąteczny” za pośrednictwem strony internetowej,
mogą skorzystać z rabatu na zakupy jedynie w BUTIKU internetowym.
4. Każdy kupon zawiera jeden unikalny kod.
5. Unikalny kod upoważnia do udziału w Konkursie oraz do jednorazowego dokonania

zakupów z 10% rabatem w BUTIKU TW-ON.
6. Liczba kuponów jest ograniczona.
7. Kupony będą wydawane w terminie 9 – 31 grudnia 2016 r lub do ich wyczerpania.
8. Każdy kupon może być wykorzystany tylko jeden raz.
9. Promocją objęty jest cały regularny asortyment znajdujący się w BUTIKU TW-ON.

Promocja nie obejmuje specjalnych zestawów świątecznych.
10. Osoby dokonujące zakupów w BUTIKU internetowym obowiązuje Regulamin sklepu

internetowego TW-ON dostępny na butik.teatrwielki.pl

11. Zakupów w BUTIKU stacjonarnym można dokonywać na godzinę przed każdym

spektaklem na stanowisku znajdującym się w foyer dolnym Teatru oraz w Biurze
Organizacji Widowni w następujących dniach: pon. w godz. 13:00 – 18:00, wt.-pt.
w godz. 9:00 – 16:00.
12. Kupony zachowują swoją ważność od dnia zakupu „Biletu świątecznego” do 31 stycznia

2017r.
13. W przypadku nieotrzymania kuponu lub kodu, pomimo spełnienia warunków do ich

otrzymania lub technicznej niemożności skorzystania z otrzymanego kodu, zgłoszeń
należy dokonywać na adres: butik@teatrwielki.pl.
VI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. W terminie 3 dni od dnia wysłania przez Organizatora maila, o którym mowa w pkt
IV.3., zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do zawarcia umowy przenoszącej, na
Organizatora, z dniem zawarcia umowy, bez innego wynagrodzenia poza wartością
nagrody w Konkursie, całość autorskich praw majątkowych do zwycięskiego hasła w
zakresie i na warunkach, o których mowa w Regulaminie. Odmowa zawarcia umowy
lub niepodpisanie jej przez zwycięzcę Konkursu w terminie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, powoduje utratę przez zwycięzcę Konkursu statusu Uczestnika
Konkursu i prawa do nagrody, a zwycięzcą staje się Uczestnik Konkursu, którego hasło
zostało ocenione najwyżej w dalszej kolejności.
2. Przeniesienie praw, o którym mowa w pkt 1, obejmuje całość autorskich praw
majątkowych do hasła, tj. prawo do posługiwania się, korzystania, eksploatacji,
rozpowszechniania, upubliczniania, rozporządzania i dysponowania hasłem w całości,
jego częściami lub elementami, bez jakichkolwiek ograniczeń w tym czasowych,
terytorialnych, ilościowych i innych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w
chwili zawierania niniejszej Umowy, w tym wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności
na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie wszelkimi technikami,
w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową,
optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika,
rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji
lub upubliczniania;
b) wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i kopia takich
zapisów; archiwizacja zapisów;
c) w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana
z osobami trzecimi;
d) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez
stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany)
wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach
kablowych, nadawanie internetowe;
e) równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację radiową
lub telewizyjną;
f) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne
udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie

przez siebie wybranym; w sieci internetowej, w innych sieciach telefonicznych,
teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie
interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych;
g) wykorzystywanie w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji,
zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi
utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach
ze zmienioną warstwą informacyjną, tłumaczonych na inne języki;
h) wszelkie formy eksploatacji i dystrybucji hasła, tak w formie tekstu, odczytania,
zapisu elektronicznego i komputerowego jak i innych form; w szczególności
w twardej i miękkiej oprawie, w różnych rozmiarach, sposobie przedstawienia,
edycje klubowe, kieszonkowe, prasowe, publikacje wymiennokartkowe,
aktualizowane, e-lettery, newslettery, czasopisma, zarówno w wersji drukowanej,
jak i elektronicznej lub komputerowej, sprzedaż i nieodpłatne udostępnianie drogą
wysyłkową i internetową, wydania w prasie, tym drukowanej i internetowej, w
dowolnych portalach, serwisach, vortalach, na dowolnych stronach internetowych.
i)

dowolne wykorzystanie w przekazach informacyjnych, reklamowych
i promocyjnych, w tym związanych z utworami, jak również wyłącznie prawo
do zezwalania na dokonywanie przedruków w prasie, Internecie i innych mediach.

3. Teatr jest uprawniony do przeniesienia nabytych praw na osoby trzecie, w tym
wykorzystania hasła we wszystkich formach promocji lub reklamy przedstawień Teatru
oraz sponsorów działalności Teatru.
4. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał autorskich praw
osobistych do hasła w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Organizatora.
W szczególności zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niewykonywania prawa
do oznaczania hasła ich autorstwem, decydowania o udostępnieniu publiczności oraz
nadzoru nad sposobem korzystania z hasła, w tym zezwala Organizatorowi na zmianę
treści i formy hasła.
5. Zwycięzca Konkursu oświadcza, że zwycięskie hasło jest całkowicie oryginalne, nie
narusza praw ani dóbr osób trzecich, w tym również jest wolne od jakichkolwiek wad
prawnych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Organizatora, a także,
że prawa autorskie zwycięzcy Konkursu do hasła nie są ograniczone.
6. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Organizatorowi
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw lub dóbr powstałego w wyniku
naruszenia praw lub dóbr osób trzecich przez zwycięzcę Konkursu, zwycięzca
Konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności
z tego tytułu, zaspokojenia takich roszczeń i zwolnienia Organizatora z obowiązku
świadczeń. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osobę trzecią roszczeń
wynikających z powyższych tytułów, zwycięzca Konkursu zobowiązuje się
do przystąpienia w postępowaniu do sporu po stronie Organizatora i podjęcia wszelkich
czynności w celu zwolnienia Organizatora z udziału w sprawie, a także pokrycia
wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z taką sprawą.
W przypadku
konieczności
zapłaty
przez
Organizatora
odszkodowania
lub zadośćuczynienia, zwycięzca Konkursu zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi
uiszczoną tym tytułem kwotę w terminie 14 dni od doręczenia wezwania.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane e-mailem na adres Organizatora
konkurs@teatrwielki.pl, w formie wiadomości zatytułowanej „Konkurs – reklamacja”,
w terminie 7 dni od upływu terminu rozstrzygnięcia Konkursu. O zachowaniu terminu
do składania reklamacji decyduje data otrzymania przez Organizatora wiadomości.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres
do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także unikalny kod promocyjny
z kuponu otrzymanego przez Uczestnika Konkursu, o którym mowa w pkt V.1., V.2
i V.3 Regulaminu.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik
zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od dnia
otrzymania reklamacji przez Organizatora.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona na stronie internetowej
butik.teatrwielki.pl.
2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu
jest Teatr Wielki – Opera Narodowa. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane
wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym
postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Zasady dotyczące sprzedaży biletów w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej reguluje
regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów 16/17 oraz regulamin sprzedaży biletów online opublikowane na stronie internetowej www.teatrwielki.pl, a zasady dotyczące
sprzedaży w BUTIKU internetowym określa Regulamin sklepu internetowego TW-ON
dostępny na www.butik.teatrwielki.pl

