
 

Załącznik do zarządzenia 
w sprawie rozpoczęcia akcji 

promocyjno-reklamowej 
„Zgadnij kto to?” 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

Konkurs „Orkiestra Titanic - zgadnij kto to?” prowadzony przez Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 
organizowany jest w ramach akcji promocyjno-reklamowej, pt. „Zgadnij kto to?”, w związku z 
premierą przedstawienia „Orkiestra Titanic” autorstwa Christo Bojczewa, w reżyserii Mariusza 
Siudzińskiego. Premiera spektaklu zaplanowana jest na dzień 18 lutego 2023 roku.  
 

§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: „Orkiestra Titanic - zgadnij kto to?”. 
2. Organizatorem Konkursu jest Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45 90-257 Łódź. 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie na profilu Facebook: 
https://www.facebook.com/teatrjaraczalodz/ w dniach 08.02.2023 roku od godziny 14:00 do 
17.02.2023 roku do godziny 18:00. 
 

§ 2. 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności 
prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
prawnego, 
b) nie jest pracownikiem Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, 
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych warunków: 
osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 
 

§ 3. 
ZASADY KONKURSU 
1. Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym 
 na profilu: https://www.facebook.com/teatrjaraczalodz/ zamieścić odpowiedź na konkursowe 
zadanie: „Którego z aktorów grających w spektaklu Orkiestra „Titanic” przedstawia zamieszczona 
grafika” 
2. Konkursowych zadań będzie 5 (pięć). 
3. Publikacja zadań nastąpi odpowiednio: 
a) 1 zadanie 08.02.23 - 09.02.23 
b) 2 zadanie 10.02.23 - 11.02.23 
c) 3 zadanie 12.02.23 - 13.02.23 
d) 4 zadanie 14.02.23 - 15.02.23 
e) 5 zadanie 16.02.23 - 17.02.23 
2. Każdy użytkownik jest uprawniony do wzięcia udziału we wszystkich pięciu konkursowych 
zadaniach. 
3. Zasada uczestnictwa z pkt. 2 dotyczy uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami konkursowych 
zadań zgodnie z pkt 3. 
3. Konkurs przebiega następująco: 
a) Organizator ogłasza zadanie konkursowe, a Uczestnicy udzielają odpowiedzi w komentarzach do 
konkursowego posta,  
b) zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi na zadanie konkursowe jako 
pierwsza 
c) edytowane komentarze z odpowiedzią nie będą brane pod uwagę 
4. Organizator skontaktuje się z każdym ze zwycięzców konkursu za pomocą wiadomości wysłanej 
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poprzez fanpage. Odpowiednio: 
a) ze zwycięzcą zadania 1 w dniu 09.02.23 godz. 18:00 
b) ze zwycięzcą zadania 2 w dniu 11.02.23 godz. 18:00 
c) ze zwycięzcą zadania 3 w dniu 13.02.23 godz. 18:00 
d) ze zwycięzcą zadania 4 w dniu 15.02.23 godz. 18:00 
e) ze zwycięzcą zadania 5 w dniu 17.02.23 godz. 18:00 
 
 

§ 4. 
NAGRODY 
1. Nagrodami w Konkursie są: 
Podwójne bezpłatne zaproszenia na pokaz spektaklu Orkiestra „Titanic” grany w dniach 15, 16, 17 
marca o godz. 19:00 
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem 
konkursowym na profilu: https://www.facebook.com/teatrjaraczalodz/ udzielili poprawnej 
odpowiedzi na zadanie konkursowe jako pierwsi. 
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje dwuosobową komisję 
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego 
Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook zgodnie z pkt 4 § 3. 
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć  
w wiadomości prywatnej na Facebooku w terminie 24h od wysłania powiadomienia. 
6. Za przekazanie nagrody zwycięzcom odpowiedzialny będzie pracownik Biura Obsługi Widzów. 
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za 
konkurs prowadzony przez Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. 
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, 
ani z nim związany. 
 

§ 5 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem 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 zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą 

ustawą o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz 

przepisami sektorowymi. 

1. Administratorem danych Uczestników Konkursu jest Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi  
z siedzibą w Łodzi (90-257) przy ul. Jana Kilińskiego 45, wpisany do rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez Samorząd Województwa Łódzkiego, reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych  
ze swoimi danymi osobowymi może Pani/Pan się skontaktować listownie (na adres 
Administratora) z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź mailowo 
dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest zgoda, 
wyrażona na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO oraz art.6 ust.1 lit. e – przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Przysługuje 
Państwu prawo wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestnika należy kierować w dowolnej formie pisemnej na adres e-mail: promocja@teatr-
jaracza.lodz.pl.  

4. Celem przetwarzania danych jest organizacja, przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagród. 
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych 
nagrodzonych osobach lub do momentu wycofania zgody. Następnie przez okres wskazany 
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przez przepisy dotyczące obowiązku archiwizacyjnego. Okresy te mogą zostać przedłużone  
w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

6. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. Realizacja tych praw jest możliwa poprzez kontakt z Organizatorem, w sposób 
wskazany w pkt 2.  

7. Uczestnicy konkursu posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza 

przepisy RODO. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22/8607086. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne do przystąpienia i uczestnictwa 

w konkursie. 

9. Dane osobowe Uczestników nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

§ 6 
REKLAMACJE 
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności w terminie 1 dnia do godziny 16:00 od zakończenia konkursu, na adres Organizatora. 
Reklamacje zgłoszone po upływie zakreślonego terminu nie będą rozpatrywane. 
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy Uczestnika, 
jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także powinny być podpisane w sposób 
umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą 
rozpatrywane. 
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od dnia 
doręczenia reklamacji Organizatorowi. 
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpoznania reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik 
o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji 
w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji, o ile Uczestnik nie wyrazi zgody na 
przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną. 
5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 
poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania 
go na stronie https://www.teatr-jaracza.lodz.pl/titanic.html  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.teatr-jaracza.lodz.pl/titanic.html

