Regulamin Akcji
pod nazwą „Wygraj Powstanie” organizowanej w ramach
103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
zwanej dalej „Akcją”
Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Akcji jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al.
Niepodległości

34,

61-714

Poznań,

(w

dalszej

części

regulaminu

zwany:

Organizatorem).
2. Podmiotem

wykonawczym

któremu

Organizator

zlecił

organizację

i przeprowadzenie Akcji jest TARRAYA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Głogowskiej nr 108 lok. 6, 60-263 Poznań, zarejestrowana w VIII Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, KRS: 0000462364, NIP: 7792413660, REGON:
302434182 (w dalszej części regulaminu zwana: Spółką).
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki
przeprowadzenia

Akcji

pod

nazwą

„Wygraj

Powstanie”

organizowanej

w ramach 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
4. Akcja polega na wykorzystaniu utworu Ignacego Jana Paderewskiego „Fantazja
polska gis-moll” i nagraniu jego fragmentu według własnej aranżacji. Dozwolone
są wszelkie instrumenty oraz style muzyczne, w które można wkomponować
dzieło mistrza. Można brać udział solo lub w grupie. Przearanżowane utwory będą
udostępniane w Internecie oraz na profilach osób biorących udział w Akcji.
5. Czas trwania akcji: 8-27.12.2021 r.
6. Celem Akcji jest zachęcenie do aktywnego świętowania Narodowego Dnia
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, 103. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego i 80. rocznicy śmierci Ignacego Jana Paderewskiego.
7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.
Regulamin ten dostępny jest na stronie https://27grudnia.pl/ w zakładce „103.
rocznica - obchody”.
8. Sytuacje nie objęte Regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora
nie przysługuje odwołanie.
9. Informacje o Akcji można uzyskać pod numerem telefonu 61/882-43-52 lub
wysyłając zapytanie na adres mailowy: ewa@tarraya.com.
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Art. 2
Warunki udziału w Akcji oraz zasady jej przeprowadzenia
1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:
a) wykonanie przez uczestnika własnej aranżacji utworu I. J. Paderewskiego
„Fantazja polska gis-moll” oraz udokumentowanie jej za pomocą nagrania;
b) przesłanie nagrania utworu poprzez ankietę na stronie https://27grudnia.pl/
w zakładce „103. rocznica - obchody”;
c) posiadanie profilu na Facebooku;
d) umieszczenie nagrania własnej aranżacji na swoim profilu facebookowym
i

wpisanie

w

opisie

hashtagów:

#ŚwiętoPaństwowe,

#PolskaDziękuje,

#PolskaŚwiętuje, #PowstanieWielkopolskie, #WygrajPowstanie i oznaczanie
profilu @27grudnia – Powstanie Wielkopolskie;
e) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
2. Akcja skierowana jest zarówno do profesjonalnych muzyków jak i amatorów.
Można brać w niej udział samodzielnie lub w grupie.
3. Biorąc udział w Akcji, uczestnicy lub opiekunowie prawni (w przypadku osób, które
nie ukończyły 18 lat) oświadczają, że zapoznali się z treścią Regulaminu
i akceptują jego postanowienia, w tym informacje o zasadach przetwarzania
danych osobowych (klauzula informacyjna - osoby, które ukończyły 16 lat
samodzielnie mogą udzielić zgody).
4. Uczestnicy lub opiekunowie prawni (w przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat)
wyrażają

zgodę

na

przetwarzanie

wizerunku

w

celach

informacyjno

–

promocyjnych niniejszej Akcji.
5. Uczestnicy lub opiekunowie prawni (w przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat)
wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska laureata na stronie 27grudnia.pl
oraz facebook.com/27grudnia w celu ogłoszenia wyników Akcji.
6. Nagranie o którym mowa w art. 1 pkt 4 Regulaminu powinno mieć maksymalny
czas 30 sekund, maksymalnie 25MB oraz zapisane być w pliku mp4. Nagrania nie
mogą być poddane obróbce graficznej.
7. Przesyłając nagranie Uczestnik lub opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnienie wizerunku zgodnie z założeniami Akcji.
8. Przesyłając nagranie Uczestnik oświadcza, że przysługują mu pełne prawa
autorskie do nagrania, prawa te nie są ograniczone na rzecz osób trzecich.
Nagranie nie może naruszać dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego
ani przepisów prawa.
9. Z chwilą przesłania nagrania uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej,
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na
korzystanie z pracy na następujących polach eksploatacji:
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a) pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie
na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz
dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b) modyfikacja warstwy prezentacyjnej, tworzenie kolaży, łączenie z elementami
graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie,
przerobienie,

adaptowanie

całości

nagrania

lub

jego

fragmentów

oraz

rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach
eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
c) trwałe

lub

czasowe

utrwalanie

nagrania

i

zwielokrotnianie

nagrania,

dowolną techniką, także za pośrednictwem programów komputerowych;
d) korzystanie

z

nagrania

poprzez

m.in.

publikowanie

go

w

celach

marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów,
którym

udzielono

sublicencji,

poprzez

odtwarzanie

w

materiałach

reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych,
informacjach Organizatora, a także publiczne udostępnianie nagrania, jego
modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach
internetowych;
e) inne niż określone w pkt. d) korzystanie z nagrania w celach marketingowych
i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
f)

publiczne

rozpowszechnianie,

w

szczególności

wyświetlanie,

publiczne

odtworzenia, publiczne udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć
dostęp do nagrania w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
g) udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej
polach eksploatacji.

Art. 3
Kryteria oceny nagrań zgłoszonych w ramach Akcji
1. Oceny nagrań dokonuje Komisja, która rozstrzyga Akcję.
2. Ocena nagrań nastąpi na podstawie poniższych kryteriów i będzie polegała na
przyznaniu każdemu złożonemu nagraniu, przez każdego oceniającego członka
Komisji, odpowiedniej liczby punktów w ramach wymienionych kryteriów:
1) oryginalność - liczba punktów od 1 do 5,
2) poprawność - liczba punktów od 1 do 5.
3. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 10 punktów.
4. W przypadku równej liczby punktów o wyróżnieniu
kolejność

upominkiem decyduje

zgłoszeń.
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5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Art. 4
Ogłoszenie wyników
28 grudnia 2021 roku na profilu @27grudnia – Powstanie Wielkopolskie na Facebooku
zostanie opublikowany post, w którym zostaną wymienieni laureaci Akcji.

Art. 5
Skład Komisji
W celu rozstrzygnięcia Akcji i wyłonienia najciekawszych propozycji powołana zostanie,
spośród przedstawicieli Organizatora i Spółki, Komisja.
W skład Komisji wchodzą:
1) Ewa Rodziejczak – Przewodniczący Komisji
2) Beata Matczak – Członek Komisji
3) Ewa Nowicka – Członek Komisji

Art. 6
Upominki
1. Upominki zapewnia Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
2. Uczestnik Akcji może wygrać maksymalnie jeden zestaw upominków.
Art. 7
Reklamacje
1. Reklamacje związane z Akcją mogą być kierowane do Spółki na adres:
ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań z dopiskiem akcja „Wygraj Powstanie”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko
oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania.
O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną
powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie
powszechnym.

Strona 4 z 6

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję,
że:
1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al.
Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69
69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
a) organizacji i przeprowadzenia Akcji pod nazwą „Wygraj Powstanie",
włącznie z obsługą skarg i reklamacji,
b) archiwizacji.
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy :
a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w zakresie wykorzystania
wizerunku oraz publikacji wyników;
b) w

związku

z

wypełnieniem

obowiązku

prawnego

ciążącego

na

administratorze oraz archiwizacji.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
się

z

Inspektorem

administratora

ochrony

danych,

danych

lub

osobowych

elektronicznie

listownie

poprzez

pod

adresem

skrytkę

ePUAP:

/umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 1 rok, zgodnie z Instrukcją
Kancelaryjną.
6. Udział w Akcji i podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast podanie
danych osobowych jest konieczne do uczestnictwa w Akcji, a ich niepodanie
skutkuje brakiem możliwości zgłoszenia udziału w Akcji pn. „Wygraj Powstanie".
7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane
osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu
prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
8. Przysługuje

Państwu

prawo

do

cofnięcia

zgody

na

przetwarzanie

danych

osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej
zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe
są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia
umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania.
11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
w związku z Państwa sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych
osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub
sprawowania władzy publicznej.
12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie
Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
13. Państwa dane osobowe będą ujawniane:
a) podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych
w

zakresie

serwisu

i

wsparcia

systemów

informatycznych,

utylizacji

dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych;
b) na stronie internetowej: https://27grudnia.pl/ oraz profilu @27grudnia –
Powstanie Wielkopolskie na Facebooku ramach ogłoszenia wyników Akcji;
c) partnerom oraz patronom medialnym Urzędu.
a) firmie której, Organizator zlecił organizację i przeprowadzenie Akcji.

14. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.
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