
REGULAMIN KONKURSU „Czy Ty też już tęsknisz za Open’erem?” 

Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady odbywania się 
Konkursu pod nazwą „Czy Ty też już tęsknisz za Open’erem?” (dalej jako: „Konkurs”). 

 

§ 1. Zasady ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Alter Art Festival Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 
14, 02-589 Warszawa (dalej „Organizator”). 

2. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie przez uczestników Konkursu materiału wideo na temat 
„Czy Ty też już tęsknisz za Open’erem?”, dotyczącego wspomnień związanych z festiwalem 
muzycznym Open’er Festival. 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie maksymalnie 20 materiałów wideo, przesłanych przez 
uczestników Konkursu, które znajdą się w klipie pt. „Czy Ty też już tęsknisz za Open’erem?”, 
który zostanie opublikowany przez Organizatora na należących do niego profilach w mediach 
społecznościowych, w szczególności w serwisie Facebook, Instagram oraz YouTube. 

4. Konkurs trwa od godziny 16:00 dnia 01.03.2020  do godziny 23:59 08.03.2020 r. 
5. Uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń udziału w Konkursie od godziny 16:00 dnia 01.03.2020  

do godziny 23:59 08.03.2020 r. 

§ 2. Zgłoszenie do Konkursu 

1. Uczestnik zgłasza swój udział w Konkursie za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez 

wysłanie na adres konkurs@alterart.pl maila zatytułowanego „Czy Ty też już tęsknisz za 

Open’erem?” – [imię i nazwisko twórcy materiału wideo]”, zawierającego w treści link do 

materiału wideo który umożliwia jego bezpieczne i zgodne z prawem pobranie (np. poprzez 

serwisy WeTransfer, Dropbox  itp.).  

2. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie osoba, która najpóźniej w chwili zgłoszenia udziału 
w Konkursie ukończyła 18 lat. Osoba, która w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie nie 
ukończyła 18 lat, lecz ukończyła lat 16, może skutecznie zgłosić udział w Konkursie pod 
warunkiem przesłania w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 zgody swojego opiekuna 
prawnego na wzięcie udziału w Konkursie na zasadach przewidzianych w niniejszym 
Regulaminie, wyrażonej w formie pisemnej.  

3. Uczestnik zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych w 
niniejszym Regulaminie osobiście, w imieniu własnym, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 poniżej.  

4. Plik zawierający materiał wideo, aby mógł zostać zakwalifikowany do Konkursu, powinien 
odpowiadać następującym wymogom technicznym: 

a. nagrania w formacie mp4 umieszczonego na serwerze (serwisy: WeTransfer, Dropbox 
etc. z wygenerowanym linkiem do pobrania). 

b. powinien być zatytułowany według następującego wzoru: „[imię i nazwisko] – 
zgłoszenie konkursowe”; 

c. powinien posiadać maksymalnie rozmiar 30 MB; 
d. Minimalna długość materiału wideo powinna wynosić 5 sekund, zaś maksymalna 

długość to 10 sekund. 
5. W treści zgłoszenia udziału w Konkursie uczestnik podaje: imię i nazwisko uczestnika, numer 

kontaktowy uczestnika bądź jego opiekuna prawnego (jeżeli nie ukończył 18 roku życia), datę 

urodzenia uczestnika. 

6. Uczestnik może przesłać maksymalnie jedno zgłoszenie. Jedno zgłoszenie obejmować może 
maksymalnie 3 materiały wideo. W przypadku przesłania więcej niż jednego materiału wideo 
nazwa pliku powinna każdorazowo zawierać dodatkowo odpowiednie oznaczenie liczbowe, 
odróżniające materiał wideo (np. „Jan Kowalski – zgłoszenie konkursowe nr 1”).  

mailto:konkurs@alterart.pl


7. Do Konkursu nie będą dopuszczone materiały wideo naruszające obowiązujące przepisy prawa 

lub jakiekolwiek prawa osób trzecich. Niedopuszczalne jest także przesłanie materiału wideo 

zawierającego jakiekolwiek treści wulgarne lub obraźliwe, zawierające elementy pornografii, 

obsceniczne, bądź w inny sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.   

8. Uczestnik oświadcza, że jeśli współtwórcami materiału wideo jest kilka osób, posiada on 

zezwolenia na dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie oraz na udzielenie praw i złożenie 

oświadczeń przewidzianych w niniejszym Regulaminie od wszystkich tych osób.  

9. Wysłanie zgłoszenia tożsame jest z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez 
Organizatora wizerunku uczestnika utrwalonego w materiałach wideo przez okres 
obowiązywania licencji określony w §3 ust. 2, w zakresie określonym w niniejszym 
Regulaminie, w tym na dowolne zestawianie i opracowywanie materiału wideo z 
wykorzystaniem wizerunku. Jeżeli materiał wideo przedstawia więcej niż jedną osobę, 
uczestnik oświadcza, że w zakresie wymaganym przepisami prawa posiada zezwolenie 
wszystkich osób znajdujących się w materiale wideo do wyrażenia zgody na rozpowszechnianie 
ich wizerunku w zakresie i na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.  

10. Organizator nie pobiera opłat za zgłoszenie materiału wideo. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku otrzymania zbyt 

małej ilości zgłoszeń. 

 

§3.  Prawa autorskie 

1. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą przesłanego materiału wideo, a także posiada wszelkie 
autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do materiału wideo. Uczestnik oświadcza, że 
osobiście oraz samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi oraz pokrewnymi. Materiał 
wideo ani jakiekolwiek jego elementy nie mogą podlegać zbiorowemu zarządowi ZAiKS ani innej 
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. 

2. Uczestnik zgłaszając udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, z prawem 
do sublicencji, do korzystania z autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych, na okres 5 
lat, upoważniającej do korzystania z materiału wideo na wszystkich znanych polach eksploatacji, w 
szczególności: a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy 
w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, 
techniką cyfrową, b) wprowadzenie do pamięci komputera, c) wprowadzenie do obrotu, najem, 
użyczanie d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet i innych sieciach 
telekomunikacyjnych), e) publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie. Po 
upływie pięcioletniego okresu, o którym mowa w zd. 1 powyżej, licencję uznaje się za udzieloną na 
czas nieoznaczony.  

3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację informacji o materiale wideo oraz jego twórcach na stronie 
internetowej www.opener.pl oraz www.alterart.pl, a także na profilach Organizatora w 
prowadzonych przez niego mediach społecznościowych. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie 
przez Organizatora praw zależnych do materiału wideo i każdego z jego elementów składowych (w 
tym na potrzeby wykorzystania ich przez Organizatora do stworzenia i rozpowszechnienia 
dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach takich materiałów 
reklamowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 powyżej. 

4. Uczestnik oświadcza, że materiał wideo nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym 
praw autorskich oraz dóbr osobistych.  

6. W przypadku wystąpienia przez kogokolwiek z roszczeniami w stosunku do Organizatora w 
związku z korzystaniem z materiału wideo w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu, Uczestnik zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.  
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§ 4. Wybór zwycięzców 

1. Wybór zwycięskich materiałów wideo w ramach Konkursu będzie jednoetapowy. Dokona go 
jury, w skład którego wejdą:  
a. Mikołaj Ziółkowski – Prezes Zarządu Alter Art Sp. z o.o. 
b. Aleksandra Krakowska – Alter Art Media Department  
c. Michalina Kowalczyk – Alter Art Media Department 
d. Albert Kowalczyk – Alter Art Media Department 

2. Nagrodą w Konkursie jest umieszczenie materiałów wideo lub ich fragmentów w klipie, o 
którym mowa w §1 ust. 3 Regulaminu.  

3. Organizator ani jury nie ma obowiązku uzasadniać dokonanych wyborów. 

§ 5. Udostępnianie Regulaminu 

1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim 
zainteresowanym na stronie internetowej pod adresem www.opener.pl przez czas trwania 
Konkursu 

2. Zmiany Regulaminu wprowadzane decyzją Organizatora będą umieszczane pod adresem 
strony internetowej wskazanym w ust. 1 powyżej.  
 

§ 6. Ochrona Danych Osobowych 

1. Uczestnik Konkursu niniejszym potwierdza, że przystępując do Konkursu wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora wskazanego w ust. 2 poniżej, w 
zakresie i na zasadach tam określonych. 

2. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, jest Alter Art Festival Sp. z o.o. 
(dalej: „Administrator”). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych każdy uczestnik 
Konkursu może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@alterart.pl 

2) Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą na potrzeby związane z jego 
przeprowadzeniem.  

3) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
Konkursie.  

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest zgoda na 
przetwarzanie danych wyrażona w ust. 1 powyżej.  

5) Dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia 
Konkursu, a dane uczestników, których materiały wideo zostały wybrane jako zwycięskie będą 
przechowywane przez okres rozpowszechniania materiałów wideo zgodnie z niniejszym Regulaminem 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z tym 
rozpowszechnianiem.  

6) Dane osobowe zwycięzców Konkursu Administrator przekazywać będzie do podmiotów 
obsługujących Organizatora Konkursu w zakresie teleinformatycznym oraz do podmiotów 
uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywać tych danych 
osobowych do państw trzecich. 
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7) Każdy uczestnik Konkursu ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania 
danych. 

8) W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Uczestnikom 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 
uczestników Konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

§ 7. Postanowienia końcowe  

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, co oznacza, iż uczestnik nie jest uprawniony do 
jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udziału w Konkursie 

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo żądania ekwiwalentu pieniężnego lub żądania 
alternatywnej nagrody w zamian za nagrodę, o której mowa w §4 ust. 2.  

3.  Bez uszczerbku dla praw autorskich przysługujących uczestnikowi w stosunku do przesłanego 
przez niego materiału wideo, uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek prawa do klipu, o 
którym mowa w §1 ust. 3 Regulaminu.  

§ 9.  Moc wiążąca Regulaminu 

Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik oświadcza, że zapoznał się z warunkami 
Regulaminu i akceptuje ich treść.  

 

Warszawa, dnia 01.03.2020 


