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REGULAMIN KONKURSU „Być jak Odys. Historie czytelników” 

Organizowanego przez NOWY TEATR w Warszawie (księgarnia Nowego Teatru) 

§ 1 
[Postanowienia ogólne] 

1. Regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu pt. „Być jak Odys. Historie Czytelników” ( „Konkurs”) 
organizowanego przez Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa – 
samorządową instytucję kultury zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez m.st. Warszawa 
pod numerem 113/85 ( „Organizatorem” ) i prowadząca w swojej siedzibie księgarnię Nowego Teatru 
(„Księgarnia”). 

2. Konkurs trwa od 1 października 2021 r. do 15 października 2021 r.  - godz. 23.59 („Okres Konkursu”). 
3. Regulamin   dostępny  jest  w  siedzibie  Organizatora  oraz  na  stronie internetowej nowyteatr.org. 

§ 2 
[Warunki udziału w Konkursie. Praca konkursowa] 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin lub osób pozostających z nimi w stosunku 
przysposobienia.  

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie („Zgłoszenie”), przez osobę spełniającą wymogi określone powyżej („Uczestnik”), 
następuje poprzez dostarczenie  Organizatorowi pocztą elektroniczną, na adres księgarnia@nowyteatr.org,  w 
Okresie Konkursu,  jednak nie później niż do  15 października 2021 r. (do godz. 23.59) autorskiego tekstu literackiego 
( w języku polskim, maksymalnie 1800 znaków, wliczając spacje) o tematyce „Być jak Odys” („Praca konkursowa”).  
Wiadomość e-mail ze Zgłoszeniem należy opatrzyć tematem: „ODYS. Konkurs”. 

3. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika. 
4. Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia.  
5. Poza wymogami określonymi powyżej, Praca konkursowa: 

a)  nie może zawierać treści w jakikolwiek sposób naruszających prawo, dobra osobiste lub dobre obyczaje, w tym 
prawa autorskie podmiotów trzecich;  
b) musi być oryginalna, tj. wykonana wyłącznie na potrzeby Konkursu i nie może być wcześniej publikowana w 
jakikolwiek sposób. 

6. Organizator może nie dopuścić do udziału lub wykluczyć z udziału w Konkursie osób lub Prac konkursowych 
niespełniających wymogów wskazanych w Regulaminie.  

§ 3 
[Zasady wybierania zwycięzców Konkursu] 

1. O sposobie rozstrzygnięcia Konkursu zadecyduje Jury złożone  z zespołu pracowników Organizatora („Jury”). 
2. Spośród Prac konkursowych jury wybierze 3  prace, przy czym najlepsza z nich zostanie uhonorowana pierwszą 

nagrodą, a pozostałe – nagrodą dodatkową. Jury może zdecydować o nierozstrzygnięciu Konkursu lub przyznaniu 
wyróżnień.  

3. Nagrodami w Konkursie (“Nagrody”) są: 
a) pierwsza nagroda  ufundowana przez Organizatora – 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Odyseja. Historia dla 
Hollywoodu” w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, na 28 października 2021 roku;  
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b) dwie nagrody dodatkowe - książki ufundowane przez OSDW Azymut Sp. z o.o. 
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagród, w tym zmiany terminu na jaki zostało wystawione zaproszenie na 

spektakl.  
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 22 października 2021 r. za pośrednictwem profilu Księgarni na portalu 

Facebook pod adresem https://www.facebook.com/nowaksiegarnia. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo 
powiadomieni o fakcie przyznania  im nagród lub wyróżnień w Konkursie  drogą mailową na adres e-mail, z którego 
wysłali Zgłoszenie.   
  

§ 4 
[Prawa autorskie] 

1. Wraz ze Zgłoszeniem Uczestnik potwierdza, że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe, zależne oraz 
osobiste do Pracy w zakresie umożliwiającym Organizatorowi korzystanie z Pracy konkursowej zgodnie z treścią 
Regulaminu.  

2. Z chwilą Zgłoszenia, Uczestnik przenosi na  Organizatora prawa autorskie majątkowe do Pracy konkursowej, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem do wykonywania praw zależnych, na polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:  

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,  
b) wprowadzenie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach 

dystrybucji,  
c) publiczne wykonanie, nadanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, 
d) użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy,  
e) wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera,  
f) publiczne udostępnienie za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci 

Internet w tym w szczególności na profilach Organizatora w portalach Instagram i Facebook, oraz telefonii 
mobilnej. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej. Organizator 
zobowiązuje się jednak do każdorazowego oznaczenia autora Pracy konkursowej, chyba że Uczestnik zastrzegł w 
Zgłoszeniu anonimowość Pracy konkursowej.  

§ 5 
[Dane osobowe – klauzula informacyjna] 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika przekazanych w Konkursie jest Organizator.  
2. Inspektorem danych osobowych Organizatora Pani Dorota Flinker, e-mail: iodo@nowyteatr.org. 
3. Dane osobowe podane w Zgłoszeniu będą przetwarzane w celu  

organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o zwycięzcach Konkursu (w tym w 
Internecie) oraz ich prac, a także w celach archiwizacyjnych. 

4. Organizator przetwarza Dane osobowe na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu (art. 6 lit f RODO), którym jest: 
a) umożliwienie Uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie, 
b) umożliwienie przeprowadzenia Konkursu, 
c) opublikowanie informacji o zwycięzcach Konkursu; 
d) archiwizację dokumentów.  

https://www.facebook.com/nowaksiegarnia
mailto:iodo@nowyteatr.org
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5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres miesiąca, za wyjątkiem danych Zwycięzców Konkursu, 
opublikowanych w mediach społecznościowych (okres udostępnienia profili Organizatora w tych mediach). 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia  
Administratorowi zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, powiadomienia Zwycięzców o przyznaniu Nagród . 

7.  Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w sposób opierający się wyłącznie na  
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

8. Uczestnicy, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także  

prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu  
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach  
sprawowania władzy publicznej; 

c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  
d) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
9. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika klauzuli informacyjnej wskazanej powyżej.    

§ 6 
[Postanowienia końcowe] 

1. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma  prawo odwołania, przerwania i zawieszenia Konkursu. 
2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, również w trakcie trwania Konkursu, jednostronną decyzją 

Organizatora. Informacja o zmianie będzie opublikowana na stronach internetowych Organizatora lub w jego 
siedzibie. 

 
 
 


