Regulamin Konkursu "Interaktywna przejażdżka na lodzie"

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs pod nazwą „Interaktywna przejażdżka na lodzie” (dalej „Konkurs”) jest prowadzony przez
organizatora, o którym mowa w ust. 2, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej
„Regulamin”).
2. Organizatorem Konkursu jest Alter Art Festival Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 14, kod 02-589, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000227624, posiadająca
NIP 5862141557, REGON 220015184, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN (dalej
"Organizator").
3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.alterartshow.pl.
§ 2 Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która posiada bilety na co
najmniej jedno z przedstawień „Disney On Ice: Moc jest w Tobie!“ (dalej "Przedstawienie"),
organizowanych w okresie od 9.11.2019r. do 8.12.2019r. w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Gliwicach i
Warszawie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora, ani ich rodziny. Pod
pojęciem rodziny osób zatrudnionych przez Organizatora należy rozumieć ich wstępnych, zstępnych,
małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w faktycznym pożyciu i osoby pozostające z
nimi w stosunku przysposobienia.
§ 3 Czas i miejsce prowadzenia Konkursu
Konkurs prowadzony będzie poprzez stronę Organizatora dostępną pod adresem
www.alterartshow.pl, dla Uczestników posiadających bilety na konkretne Przedstawienie w
poszczególnych miastach, w następujących terminach:
a) od 11.10.2019r. od godz. 12:00 do 14.10.2019r. do godz. 10:00 - dla osób, które posiadają bilety na
Przedstawienie w Gdańsku; b) od 18.10.2019r. od godz. 12:00 do 21.10.2019r. do godz. 10:00 - dla
osób, które posiadają bilety na Przedstawienie w Krakowie; c) od 25.10.2019r. od godz. 12:00 do
28.10.2019r. do godz. 10:00 - dla osób, które posiadają bilety na Przedstawienie w Łodzi; d) od
31.10.2019r. od godz. 12:00 do 4.11.2019r. do godz. 10:00 - dla osób, które posiadają bilety na
Przedstawienie w Gliwicach; e) od 7.11.2019r. od godz. 12:00 do 12.11.2019r. do godz. 10:00 - dla
osób, które posiadają bilety na Przedstawienie w Warszawie.
§ 4 Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem
formularza konkursowego dostępnego na stronie pod adresem www.altershow.pl - w okresie
prowadzenia Konkursu dla posiadaczy biletów na Przedstawienie w danym mieście, wykonać zadanie
konkursowe oraz spełnić warunki określone w pkt 2-4 poniżej.

2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu poprzez formularz konkursowy odpowiedzi na pytanie
Dlaczego w podróż wozem powinno wybrać się właśnie Twoje dziecko/dzieci ? (odpowiedź do 300
znaków ze spacjami) (dalej „Praca Konkursowa”).
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu w formularzu konkursowym.
Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami
Regulaminu, akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody w formularzu konkursowym na subskrypcję
elektronicznego newslettera Organizatora. Warunki korzystania z usługi newslettera oraz zasady
przetwarzania danych osobowych w związku z ww. usługą określone zostały w polityce prywatności
dostępnej na stronie pod adresem http://www.alterartshow.pl/pl/polityka-prywatnosci.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie w formularzu konkursowym: imienia i nazwiska,
adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego Uczestnika oraz wskazanie daty i godziny Przedstawienia,
na które Uczestnik posiada bilety.
6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
7. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu (dalej „Laureaci”) oraz zapewnienia nadzoru nad
prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła cztero (4) - osobową komisję konkursową
(dalej: „Komisja”).
8. Dla każdego z Przedstawień wyłonionych zostanie od dwóch (2) do 4 (czterech) zwycięzców
Konkursu (dalej „Laureaci”), w zależności od liczby dzieci wskazanych przez Laureatów przy
zgłoszeniu konkursowym, z uwagi na fakt, że nagroda może być wykorzystana maksymalnie przez
czworo (4) dzieci w trakcie każdego Przedstawienia.
9. Laureatami Konkursu zostaną osoby, które w ocenie Komisji wykonają Pracę Konkursową,
udzielając najbardziej kreatywnej, inteligentnej bądź dowcipnej odpowiedzi.
10. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę, aby w przypadku wyłonienia go jako Laureata
Konkursu, jego Praca Konkursowa została opublikowana (bez wskazywania imienia i nazwiska) na
stronie www.alterartshow.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora, w tym w serwisie
Facebook.
11. Organizator nie jest obowiązany do publikowania Prac Konkursowych.
§ 5 Zakaz naruszeń
1. Praca Konkursowa powinna być oryginalnym dziełem Uczestnika, nie naruszającym praw własności
intelektualnej osób trzecich, a w tym autorskich praw osobistych i majątkowych, jak również dóbr
osobistych osób trzecich. Praca Konkursowa nie może naruszać dobrych obyczajów, uczuć religijnych,
jak również zawierać elementów rasistowskich, słów wulgarnych lub powszechnie uważanych za
obraźliwe.
2. Prace Konkursowe naruszające powyższe zasady nie będą brane pod uwagę przy podziale nagród.
§ 6 Nagrody w Konkursie

1. Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie na "interaktywną przejażdżkę na lodzie" dla dzieci
posiadających bilet na Przedstawienie, rozumianą jako udział w przejażdżce na lodzie w trakcie
Przedstawienia w specjalnie przygotowanym wozie, o czasie trwania około 3 minut, dostępna
wyłącznie dla dzieci w wieku od 4 lat do 10 roku życia, z zastrzeżeniem, że dziecko nie może być
niższe niż 100 cm (względy bezpieczeństwa) (dalej „Nagroda”).
2. Nagroda przeznaczona jest dla jednego lub dwójki dzieci, w zależności od liczby dzieci wskazanych
przez Laureata w formularzu konkursowym.
3. Nagroda może zostać zrealizowana wyłącznie podczas Przedstawienia wskazanego w treści
formularza konkursowego Uczestnika .
4. Nagroda nie upoważnia do wejścia na Przedstawienie i nie jest ważna bez biletu wstępu na to
Przedstawienie dla dziecka, które ma skorzystać z Nagrody.
5. Dzieci nie spełniające warunków określonych w ust. 1 powyżej nie będą mogły wsiąść do wozu, jak
też nie będą mogły siedzieć na specjalnie przygotowanych miejscach. Ze względów technicznych
osoby na wózkach nie będą mogły wziąć udziału w przejażdżce.
6. Organizator przyzna każdemu Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną przeznaczoną w całości na
pokrycie podatku dochodowego od nagród, przy założeniu że wartość Nagrody dla jednego dziecka
wynosi 10 złotych. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości właściwej
Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego
w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta a końcówka równa lub większa
od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Od łącznej wartości Nagrody oraz
dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku
zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu
Skarbowego.
7. Laureaci nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.
Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody. Laureaci nie
mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z braku jej
odbioru przez Laureata w terminie wskazanym w Regulaminie.
9. Organizator ma prawo odmówić realizacji Nagrody w przypadku nie spełnienia przez Laureata
warunków odbioru Nagrody, określonych w § 7 ust. 4, jak również nie spełniania przez dziecko
wymogów określonych w ust. 1 powyżej.
10. Organizator zastrzega, że Nagroda, która nie zostanie zrealizowana przez Laureata na podstawie
postanowień Regulaminu może być następnie, stosownie od jego decyzji, przyznana przez Komisję
innym Uczestnikom wyłonionym zgodnie z Regulaminem.
§ 7 Ogłoszenie wyników Konkursu i sposób wydania nagród
1. Wyłonienie przez Komisję Laureatów oraz powiadomienie ich o zwycięstwie nastąpi odpowiednio:
dla Laureatów posiadających bilety na przedstawienia w Gdańsku w dniu 15 października 2019r., dla

Laureatów posiadających bilety na przedstawienia w Krakowie w dniu 22 października 2019r., dla
Laureatów posiadających bilety na przedstawienia w Łodzi w dniu 29 października 2019r., dla
Laureatów posiadających bilety na przedstawienia w Gliwicach w dniu 5 listopada 2019r., dla
Laureatów posiadających bilety na przedstawienia w Warszawie w dniu 13 listopada 2019r.
2. Powiadomienie Laureatów o zwycięstwie i miejscu wydania Nagrody nastąpi drogą mailową pod
adres e-mail podany przez Laureata w zgłoszeniu konkursowym.
3. Laureat zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od daty przesłania powiadomienia, o którym
mowa w ust. 2 powyżej, przesłać Organizatorowi wiadomość zwrotną na podany przez niego adres
email, z potwierdzeniem zamiaru realizacji Nagrody.
4. Odbiór Nagrody nie może nastąpić później niż pół godziny przed rozpoczęciem spektaklu. Na 10
minut przed rozpoczęciem spektaklu laureat wraz z dzieckiem/dziećmi korzystającymi z zaproszenia
obowiązany jest do zajęcia wskazanych przez Organizatora miejsc. Spóźnienie może skutkować
brakiem możliwości realizacji Nagrody.
5. Na podstawie odebranej Nagrody obsługa Przedstawienia wyznacza miejsca do siedzenia
dziecku/dzieciom i opiekunowi, następnie pomaga dzieciom zająć w odpowiednim czasie miejsca w
wozie, a po przejażdżce odprowadza dzieci na swoje miejsca do opiekuna.
6. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że do wejścia na Przedstawienie uprawniają
wyłącznie zakupione bilety na Przedstawienie.
§ 8 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail) będą przetwarzane wyłącznie w celach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem Nagród,
sprawozdawczością podatkową i księgową.
3. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników jest
niezbędność tych danych dla wykonania przez Organizatora zobowiązań wynikających z niniejszego
Regulaminu oraz dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze związanych ze
sprawozdawczością podatkową i księgową. Po zakończeniu Konkursu podstawą prawną
przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników jest dodatkowo uzasadniony
interes prawny Organizatora, dotyczący oceny zasadności ewentualnych reklamacji i innych roszczeń,
jakie mogą ewentualnie zgłaszać Uczestnicy w związku z udziałem w Konkursie.
4. Dane osobowe Uczestników ujawniane będą wyłącznie osobom zatrudnionym u Organizatora i
wykonującym czynności związane z organizacją Konkursu. Dane osobowe Uczestników mogą być
również ujawniane podwykonawcom Organizatora, którym na podstawie odrębnej umowy, powierzy
on przetwarzanie danych osobowych Uczestników na potrzeby realizacji Konkursu.
5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez czas trwania Konkursu określony w
niniejszym Regulaminie, a ponadto przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń
Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów będą dodatkowo

przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przechowywania dokumentów księgowych,
wynikającemu z obowiązujących przepisów prawa.
6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych.
7. Po zakończeniu Konkursu (lub po zakończeniu uczestnictwa w Konkursie) Uczestnik może w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wobec
przetwarzania swoich danych osobowych dokonywanego ze względu na uzasadniony interes
Organizatora. W takim wypadku Organizatorowi nie wolno dłużej przetwarzać danych osobowych
Uczestnika, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zgłoszenia udziału w Konkursie, wydania
Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Niepodanie przez Uczestnika wymaganych
danych osobowych może skutkować niedopuszczeniem do udziału w Konkursie lub niemożliwością
odbioru Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora. Niepodanie w treści
reklamacji danych osobowych umożliwiających identyfikację jej autora może skutkować
pozostawieniem jej bez rozpoznania.
9. Dane Uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane na potrzeby zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
10. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnikom przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
§ 9 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane Organizatorowi pisemnie
pod adres: Alter Art Festival sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, dopisek:
"Reklamacja".
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny
opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję. Komisja zobowiązana jest poinformować Uczestnika o
sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w jej treści, w
terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
4. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o ile będzie to
niezbędne w celu usunięcia błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu lub w celu dostosowania
Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, albo jeżeli potrzeba taka wyniknie z wystąpienia
okoliczności niezależnych od Organizatora, których w chwili rozpoczęcia Konkursu nie mógł on
przewidzieć. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

