
REGULAMIN KONKURSU

dla Widzów Szkła kontaktowego

I. Defnicje

Użyte w treści niniejszego regulaminu określenia oznaczają:

- Regulamin - niniejszy regulamin konkursu dla Widzów Szkła kontaktowego;

- Konkurs -  konkurs dla Widzów Szkła kontaktowego, przeprowadzany na
podstawie Regulaminu;

- Organizator - Ż&K Proskene spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa, z siedzibą w Warszawie (00-901) przy Pl. Deflad 1 lok. 604, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII
Wydział KRS: 0000318990, REGON: 141677963, NIP: 1132748701;

- Uczestnik - Widz Teatru 6. Piętro, który jest właścicielem biletu na spektakl
pod tytułem „Szkło kontaktowe”, na którym, rozstrzygany będzie Konkurs;

- Bilet - biletu na jeden ze spektakli w dniach: 28 maja 2018 r.,  29 maja 2018 r.,
28 czerwca 2018 r., 24 września 2018 r., 15 października 2018 r., 5 listopada 2018 r., 3
grudnia 2018 r. pod tytułem „Szkło kontaktowe” w Teatrze 6. Piętro;

- Spektakl –  spektakl  pod  tytułem  „Szkło  kontaktowe”  wystawiany  w  jednym  z
następujących terminów: 28 maja 2018 r.,  29 maja 2018 r., 28 czerwca 2018 r., 24
września 2018 r., 15 października 2018 r., 5 listopada 2018 r., 3 grudnia 2018 r.;

- Widz - osoba fzyczna, która jest właścicielem i w trakcie spektaklu legitymuje
się ważnym Biletem na odbywany w tym dniu Spektakl;

- SMS Konkursowy - wysłany  przez  Uczestnika  Konkursu  z  telefonu
komórkowego  SMS  na  numer  +48  723  166 666,  w  którego  treści  zamieszczono
dowolny komentarz na temat życia politycznego w naszym kraju;

- Komentarz lub Zadanie konkursowe - wysłany  SMS-em  Konkursowym
komentarz na temat życia politycznego w naszym kraju;

- Nagroda - siedem oddzielnych nagród w postaci ilustracji Henryka Sawki,
opatrzonej  własnoręcznym autografem artysty,  wręczanych,  każda  oddzielnie,  na  siedmiu



Spektaklach w dniach: 28 maja 2018 r.,  29 maja 2018 r., 28 czerwca 2018 r., 24 września
2018 r., 15 października 2018 r., 5 listopada 2018 r., 3 grudnia 2018 r.; lub wysyłane pocztą  w
terminie 7 dni roboczych od wskazania przez Uczestnika adresu do doręczenia.

- Komisja Konkursowa - Komisja  powołana  do  rozstrzygnięcia  Konkursu,  5  –
osobowa, w jej  skład wchodzą:  dwóch Dyrektorów Teatru 6. Piętro,  dwoje Prowadzących
dany program oraz Kierownik Marketngu Promocji i Dystrybucji Teatru 6. piętro;

- Laureat - autor zwycięskiego SMS-a Konkursowego, wyłonionego
przez Komisje Konkursową, oddzielnie na każdym z siedmiu Spektakli;

- Lista Laureatów – siedmioro autorów zwycięskich SMS-ów Konkursowych;

- SMS Informujący - wysłany  przez  Organizatora  do  Uczestnika,  będącego
autorem zwycięskiego SMS-a, SMS informujący o wygraniu Konkursu;

- Zgoda – zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych  i  rozpowszechnianie
wizerunku Uczestnika Konkursu, wyrażana, zgodnie z postanowieniami niniejszego Konkursu.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Konkurs dla Widzów
Szkła kontaktowego”.

2. Organizatorem  Konkursu  jest  Ż&K  Proskene  spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie.

3. Konkurs trwa od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 10 grudnia 2018 r. (ostatni dzień
wysyłki Nagród).

4. Sprzedaż promocyjna Biletów trwa od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 2 grudnia 2018
r.,  możliwość  zgłoszenia  udziału  w  Konkursie  zachodzi  wyłącznie  w  dniach  od  18
kwietnia 2018 r. do 2 grudnia 2018 r.

III. Uczestnicy Konkursu

5. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich Widzów Teatru 6. Piętro, którzy
są właścicielami Biletu na Spektakl pod tytułem „Szkło kontaktowe”, w tym teatrze, na
którym,  rozstrzygany  będzie  Konkurs.  Uczestnikiem  konkursu  może  być  wyłącznie
osoba pełnoletnia (która w dniu konkretnego Spektaklu, na który posiada ważny Bilet,
ma ukończone 18 lat).

6. W Konkursie  nie  mogą brać  udziału:  pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
najbliższych rodzin.



7. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ustępie powyżej, rozumie się:
wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo, małżonków, rodziców i  rodzeństwo małżonków,
osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką
lub kuratelą.

IV. Zasady Konkursu

8. Konkurs  zostanie  przeprowadzony na terenie Teatru 6.  Piętro w Warszawie
przy Placu Deflad 1, w siedmiu etapach, na siedmiu następujących po sobie
kolejno Spektaklach.

9. Treść Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Konkursu wszystkim
jego  potencjalnym  uczestnikom  na  stronie  internetowej  Organizatora  pod
adresem:  htps://teatr6pietro.pl/  oraz  na  FB  pod  adresem:  htps://pl-
pl.facebook.com/Teatr6pietro/

10. W  Konkursie  mogą  wziąć  udział  wyłącznie  osoby  pełnoletnie,  spełniające
wymogi określone w punkcie 5 Regulaminu, które w dniach od 18 kwietnia
2018 r. do dnia 10 grudnia 2018 r. spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) dokonają zakupu Biletu na Spektakl, wystawiany w terminach: 28 maja 2018 r.,  29
maja 2018 r., 28 czerwca 2018 r., 24 września 2018 r., 15 października 2018 r., 5
listopada 2018 r., 3 grudnia 2018 r.;

b) dokonają prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, w rozumieniu punktu 11
Regulaminu, na Spektakl, na który dokonano zakupu Biletu, przy czym zgłoszenie
musi nastąpić później niż moment zakupu Biletu;

c) zachowają oryginał Biletu.

11. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się poprzez spełnienie poniższych
warunków:

a) wysłanie SMS-a Konkursowego na numer +48 723 166 666 i wpisanie w jego treści
dowolnego komentarza na temat życia politycznego w naszym kraju;

b) w treści SMS-a Konkursowego Organizator dopuszcza użycie małych oraz wielkich
liter.  Poszczególne  słowa  w  treści  SMS-a  Konkursowego  mogą  być  oddzielone
spacją lub znakiem lub napisane łącznie. Ilość znaków w wiadomości SMS nie może
przekraczać 160 znaków;

c)  SMS-y  Konkursowe,  zawierające  treści  sprzeczne  z  dobrymi  obyczajami  lub
naruszające prawa osób trzecich nie będą uwzględniane w Konkursie;
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d) zgłoszenia do Konkursu należy dokonać w terminie od godz. 00:00 dnia 18 kwietnia
2018  r.  do  godz.  23:59  dnia  2  grudnia  2018  r.  Data  i  godzina  wysłania  SMS-a
Konkursowego nie może być datą i godziną wcześniejszą, niż data i godzina zakupu
Biletu,  ani  późniejszą  niż  24  h  przed  godziną  wystawienia  Spektaklu,  na  który
Uczestnik zakupił Bilet;

e)  SMS-y,  biorące  udział  w  Konkursie,  mogą  zostać  wysłane  wyłącznie  za
pośrednictwem  telefonów  komórkowych.  W  Konkursie  nie  biorą  udziału
komunikaty  wysłane,  w  szczególności  za  pośrednictwem  bramek  oraz
komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w
tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego.

12. Koszt przesłania SMS-a Konkursowego jest zgodny z taryfą danego operatora
telefonii  komórkowej,  z  którego  usług  korzysta  Uczestnik.  Opłata  za  jego
wysłanie  zostanie  pobrana  niezależnie  od  tego,  czy  zgłoszenie  udziału  w
Konkursie będzie spełniać warunki określone w punkcie 11. Organizator nie
otrzymuje  od  operatorów  telefonii  komórkowej  żadnego  wynagrodzenia  z
tytułu udziału Uczestników w Konkursie.

13. Uczestnik może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia udziału w Konkursie, jednakże
każdorazowo  musi  spełnić  wszystkie  warunki  Konkursu  zawarte  w
Regulaminie.

14. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
Nagrody,  ani  do  otrzymania  ekwiwalentu  pieniężnego  za  rzeczową  część
Nagrody.

V. Nagrody

15. Nagrodami w Konkursie jest siedem Nagród w postaci ilustracji Henryka Sawki,
opatrzonej własnoręcznym autografem artysty, wręczanych, każda oddzielnie,
na  siedmiu  Spektaklach  w dniach:  28  maja  2018  r.,   29  maja  2018  r.,  28
czerwca 2018 r., 24 września 2018 r., 15 października 2018 r., 5 listopada 2018
r., 3 grudnia 2018 r. lub wysyłana drogą pocztową w przeciągu 7 dni roboczych
od wskazania przez Uczestnika adresu do doręczenia.

16. Jeden  Uczestnik  może  otrzymać  tylko  jedną  Nagrodę.  Na  jeden  numer
telefonu (z którego wysłany został SMS Konkursowy) może być przyznana tylko
jedna Nagroda.



17. Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu będzie odbywało się w siedmiu etapach,
w trakcie kolejnych Spektakli w dniach: 28 maja 2018 r.,  29 maja 2018 r., 28
czerwca 2018 r., 24 września 2018 r., 15 października 2018 r., 5 listopada 2018
r., 3 grudnia 2018 r. Dokonywane będzie przez Komisję Konkursową powołaną
przez Organizatora. W trakcie każdego z ww. Spektakli wyłaniany będzie jeden
zwycięzca Konkursu.

18. Skład Komisji Konkursowej jest 5 – cio osobowy. W skład Komisji Konkursowej
wchodzą:  dwóch  Dyrektorów  Teatru  6.  Piętro,  dwoje  Prowadzących  dany
program oraz Kierownik Marketngu Promocji i Dystrybucji.

19. Kryterium przyznania Nagrody będzie swobodna ocena Komisji Konkursowej
przysłanych Komentarzy, dokonana zgodnie z art. 921 § 2 Kodeksu Cywilnego,
pozwalająca  uznać  je  za  najbardziej  trafne,  pomysłowe,  oryginalne  i
nietuzinkowe, zgodnie z następującą procedurą. W trakcie każdego Spektaklu
Komisja  Konkursowa  ogłosi  rozstrzygnięcie  jednego  z  siedmiu  etapów
Konkursu. Komisja Konkursowa w trakcie każdego Spektaklu dokona wyboru
tylko jednego Komentarza, za który przyznana zostanie Nagroda;

20. Weryfkacja prawa do Nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:

a)w trakcie Spektaklu ogłoszona zostanie treść zwycięskiego SMS-a Konkursowego, a
Uczestnikowi, będącemu jego autorem, wręczona zostanie Nagroda. Jeśli autor SMS-a
nie  odbierze  Nagrody  w  trakcie  Spektaklu,  Organizator  pod  numerem  telefonu,  z
którego  nadano  SMS-a  nawiąże  kontakt,  w  celu  ustalenia  sposobu  przekazania
Nagrody. W trakcie Spektaklu, Laureat Konkursu otrzyma od Organizatora wiadomość
SMS Informujący na numer, z którego został wysłany SMS Konkursowy. W treści SMS-
a  Informującego  Laureat  zostanie  poinformowany  o  wygranej  oraz  poproszony  o
wysłanie  na  adres  e-mail:  biuro@teatr6pietro.pl  oświadczeń  i  danych,  o  których
mowa w pkt. b) i c) poniżej.

b)Laureaci,  którzy  otrzymają  SMS  Informujący  winni  przez  odbiorem  Nagrody
przekazać  (jeśli  Nagroda  jest  odbierana  w  trakcie  Spektaklu)  lub  przesłać
Organizatorowi w sposób, o którym mowa w pkt. a) powyżej (jeśli Nagroda nie została
odebrana  w  trakcie  Spektaklu)  –  skan  lub  kopię  Biletu  wraz  z  podpisaną  przez
Laureata  Zgodą  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Organizatora  o
następującej  treści:  „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych
przez  administratora  danych  -   Ż&K  Proskene  spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Warszawie,  dla  potrzeb



przeprowadzenia  Konkursu  „Konkurs  dla  Widzów  Szkła  kontaktowego”  zgodnie  z
Regulaminem Konkursu. Przetwarzanie moich danych osobowych będzie polegało na
ich  zbieraniu,  utrwalaniu,  organizowaniu,  porządkowaniu,  przechowywaniu,
adaptowaniu  lub  modyfkowaniu,  pobieraniu,  przeglądaniu,  wykorzystywaniu,
ujawnianiu poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianiu,
dopasowywaniu lub łączeniu, ograniczaniu, usuwaniu lub niszczeniu. Przetwarzanie
danych będzie się odbywało w sposób zgodny z prawem. Moje dane osobowe będą
przechowywane  wyłącznie  przez  okres  niezbędny  do  celów,  dla  których  zostały
zebrane. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w sposób zapewniający
odpowiednie  ich  bezpieczeństwo,  w  sposób  zapewniający  ochronę  przed
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie
dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przyjmuję
do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie.” Wzór Zgody, stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu. Wysłanie SMS-
a Konkursowego przez Uczestnika, stanowi wyrażenie zgody na warunki Regulaminu,
w tym stanowi również o wyrażeniu Zgody, o treści jak powyżej.

c)Organizator  zastrzega,  że  Laureatem  zostanie  osoba,  która  spełniła  wszystkie
warunki Regulaminu.

d)Laureat  Konkursu  utraci  prawo  do  otrzymania  Nagrody,  jeżeli  nie  potwierdzi
posiadania Biletu lub nie okaże skanu lub kopii Biletu oraz Zgody, o której mowa w
pkt. 20 lit. b), nie spełni kryteriów uczestnictwa opisanych w pkt. 5 -7 Regulaminu.

8. Wyniki  Konkursu  dostępne  będą  w  siedzibie  Organizatora  w  postaci  Listy
Laureatów,  zawierającej  pierwsze  6  cyfr  telefonu,  z  którego wysłany  został
zwycięski SMS oraz jego treść.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia przekazane po upływie
terminu określonego w Regulaminie.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Laureata.

VI. Reklamacje



11. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane tylko w formie
mailowej na adres: biuro@teatr6pietro.pl

12. Każda reklamacja powinna zawierać: numer telefonu, z którego został wysłany
SMS  Konkursowy,  dokładny  opis  i  powód  reklamacji,  a  w  tytule  nazwę
Konkursu tj. „Konkurs dla Widzów Szkła kontaktowego” oraz oświadczenie o
następującej  treści:  „Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  przez  frmę  Ż&K
Proskene  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z
siedzibą  w  Warszawie  moich  danych  osobowych,  w  celu  przeprowadzenia
postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem „Konkurs dla Widzów
Szkła  kontaktowego”  zgodnie  z  Regulaminem  Konkursu.  Zapoznałem  się  z
Regulaminem  Konkursu  i  wyrażam  zgodę  na  jego  treść.  Przyjmuję  do
wiadomości,  że  podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do
przeprowadzenia  procedury  reklamacyjnej,  jak  również,  że  mam  prawo
wglądu  do  swoich  danych  i  ich  poprawienia,  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia  przetwarzania  oraz  zostałem  poinformowany  o  prawie  do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania”.

13. Reklamacje  rozpoznaje  Komisja  Konkursowa.  Decyzja  Komisji  Konkursowej
zostanie przesłana do Uczestnika Konkursu, zgłaszającego reklamację, w ciągu
60 dni  od daty otrzymania reklamacji.  Decyzja  Komisji  Konkursowej  kończy
postępowanie  reklamacyjne.  Postępowanie  reklamacyjne  jest  dobrowolne  i
nie  wyłącza  prawa  Uczestnika  do  niezależnego  od  postępowania
reklamacyjnego dochodzenia roszczeń.

14. Organizator  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  treść  Regulaminu,  przebieg
Konkursu, wydanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

VII. Prawa autorskie

15. Uczestnik Konkursu z chwilą wysłania SMS-a Konkursowego wraża zgodę na
przeniesienie na Organizatora praw autorskich majątkowych do treści SMS- a
na następujących polach eksploatacji:
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a.w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy  utworu,  w  tym  techniką  drukarską,  reprografczną,  zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b.w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c.w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b. powyżej-
publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8. Wysyłając SMS Konkursowy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na emitowanie
treści  SMS-a  Konkursowego.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do
wyemitowania tylko wybranych przez siebie treści SMS-ów Konkursowych.  

VIII. Postanowienia końcowe

9. Administratorem  danych  osobowych  zebranych  podczas  Konkursu  jest
Organizator.  Wyrażanie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez
Administratora  następuje  w  sposób  opisany  w  pkt.  20  oraz  w  pkt.  25
Regulaminu. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w
związku z wydaniem Nagród oraz w związku z przeprowadzeniem procedury
reklamacyjnej. Podanie danych jest dobrowolne, Uczestnik ma prawo wglądu
do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  lub  o  prawie  do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.



Załącznik nr 1

Warszawa, dnia ……………………………………….. 2018 r.

Zgoda

na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych -
Ż&K Proskene spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w
Warszawie,  dla  potrzeb  przeprowadzenia  Konkursu  „Konkurs  dla  Widzów  Szkła
kontaktowego”  zgodnie  z  Regulaminem.  Przetwarzanie  moich  danych  osobowych  będzie
polegało  na  ich  zbieraniu,  utrwalaniu,  organizowaniu,  porządkowaniu,  przechowywaniu,
adaptowaniu  lub  modyfkowaniu,  pobieraniu,  przeglądaniu,  wykorzystywaniu,  ujawnianiu
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianiu, dopasowywaniu
lub  łączeniu,  ograniczaniu,  usuwaniu  lub  niszczeniu.  Przetwarzanie  danych  będzie  się
odbywało w sposób zgodny z prawem. Moje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie
przez  okres  niezbędny do celów,  dla  których zostały  zebrane.  Moje  dane  osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w sposób
zapewniający ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem.  Oświadczam,  że  zostałem
poinformowany o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przyjmuję do wiadomości,  że podanie danych jest  dobrowolne,  ale niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie. 

Imię i Nazwisko

(podpis)


