
REGULAMIN KONKURSU „Odręcznie i od serca” 

 

 
§ 1. 

Organizatorem Konkursu „Odręcznie i od serca” jest Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, 
z siedzibą 62-800 Kalisz, Pl. Bogusławskiego 1, wpisanym do rejestru instytucji kultury Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego pod nr RIK-17, NIP 618-004-23-67, REGON 000279752, dalej zwany 

Organizatorem. 
 

§ 2. 
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i wykonanie tradycyjnej kartki pocztowej (zwanej dalej 

„pocztówką”) wraz z życzeniami z okazji 260 rocznicy urodzin Wojciecha Bogusławskiego, które będą   

obchodzone przez Teatr w dniach 24-26 marca 2017 roku. Pocztówka – w formacie 10x15 cm – musi 
zawierać własnoręcznie wypisaną treść życzeń stworzonych przez Autora specjalnie na potrzeby konkursu. 

 
§ 3. 

1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich. 
2. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy pocztówki.  

3. Pocztówki muszą mieć charakter indywidualny, a treści zamieszczone na pocztówce muszą być autorskie. 

Wykorzystywanie w treści jakichkolwiek cytatów jest niedopuszczalne.  
 

§ 4. 
1. Pocztówki należy nadsyłać wyłącznie drogą pocztową w okresie 9 lutego do 13 marca 2017 roku na 

adres Organizatora, tj. Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz. 

2. Pocztówki powinny ponadto zawiera dane kontaktowe Uczestnika: imię i nazwisko oraz numer 
telefonu lub adres e-mail. 

3. Przesłanie kartki pocztowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 

§ 5. 
1. Oceny pocztówek dokona Komisja konkursowa wybrana przez Organizatora. 

2. Członkowie Komisji konkursowej dokonają wyboru jednej zwycięskiej pracy oraz pięć prac wyróżnionych. 

3. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu jest jawne i zostanie opublikowane na stronie internetowej 
Organizatora najpóźniej do 26 marca 2017 r. Autorzy nagrodzonych pocztówek zostaną dodatkowo 

powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu (w zależności od tego, 
jaki kontakt podadzą na pocztówce). 

4. Przy ocenie pocztówek Komisja będzie brała pod uwagę następujące elementy: kreatywność życzeń, 

oryginalność pocztówki, samodzielność. 
5. Wszystkie przesłane pocztówki zostaną zaprezentowane w formie wystawy w Teatrze im. Wojciecha 

Bogusławskiego w Kaliszu od 24 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. 
 

§  6. 

1. Nagrodą dla zwycięzcy będzie zaproszenie – wraz z osobą towarzyszącą – na jeden wybrany przez 
zwycięzcę weekend w Kaliszu w terminie od 01.04.2017 do 24.06.2017 r., wyłączając terminy 13-

22.05.2017 r.  
2. Termin zostanie ustalony między Uczestnikiem a Organizatorem najpóźniej na tydzień przed wybranym 

przez zwycięzcę, terminem z uwzględnieniem dostępności noclegu. 
3. Organizator zapewnia uczestnikowi dwa noclegi dla dwóch osób w Magic Garden Hostel (ul. Jagodowa 

16, 62-80 Kalisz), zaproszenie na zwiedzanie miasta z przewodnikiem PTTK, zaproszenie dla dwóch osób 

na spektakl w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w wybranym przez zwycięzcę terminie (bilety do 
wykupienia za 1 zł/szt. w Kasie Teatru – nie dotyczy Sylwestra w Teatrze, Kaliskich Spotkań Teatralnych i 

premier), zaproszenie dla dwóch osób do Bufetu Teatralnego na kolację, dwa zaproszenia dla dwóch 
osób na obiad, dwa podwójne zaproszenia na kawę oraz deser w kawiarni Anabell. 

4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i powrotu zwycięzcy do i z Kalisza oraz kosztów transportu w 

Kaliszu. 
5. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla 5 wyróżnionych Uczestników konkursu w postaci pakietów 

gadżetów firmowych Teatru oraz po jednym pakiecie podwójnych biletów na spektakle Teatru im. 
Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu do wykupienia w Kasie Teatru za 1zł/szt. (nie dotyczy Sylwestra w 

Teatrze, Kaliskich Spotkań Teatralnych i premier).  
 

 



§ 7. 

Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac 

konkursowych na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach 
eksploatacji; utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką na wszystkich dostępnych nośnikach,  

rozpowszechnianie  za pomocą wizji , wykorzystanie w multimediach, wykorzystanie do celów promocyjnych 
i reklamy. 

 

§ 8. 
Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania i 

żądania ich usunięcia. 
 

§ 9. 

1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu i wyłonieniem nagrodzonych powinny być 
składane pisemnie, na adres Organizatora w terminie do 14 dni, licząc od dnia zdarzenia będącego 

przyczyną złożenia reklamacji. 
2. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator w terminie do 14 dni od dnia 

otrzymania reklamacji rozpatrzy otrzymaną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego reklamację 
o zajętym stanowisku. Decyzje podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i dalsza 

korespondencja w tej sprawie nie będzie rozpatrywana. 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych 
z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy, miejscowo właściwy dla siedziby 

Organizatora. 
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 10. 
1. Prace nadesłane na Konkurs, niezgodnie w  warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, nie będą 

rozpatrywane.  
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia konkursu, 
a nawet odwołania Konkursu w każdym czasie, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej: 

www.teatr.kalisz.pl. 

4. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora do 
jakichkolwiek celów. 

5. Organizator nie odsyła nadesłanych prac konkursowych. 
6. Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora. 

7. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres: konkurs@teatr.kalisz.pl. 

http://www.teatr.kalisz.pl/

