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REGULAMIN KONKURSU: „III EDYCJA PRZEGLĄDU MŁODYCH TALENTÓW MARYWILSKA 44” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „III EDYCJA PRZEGLĄDU MŁODYCH TALENTÓW 

MARYWILSKA 44” („Konkurs”) jest MARYWILSKA 44 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie (03-042), ul. Marywilska 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359265, NIP: 5242711428, kapitał zakładowy: 

70.000,00 złotych, adres e-mail: promocja@marywilska44.waw.pl („Organizator”). Konkurs 

ma charakter otwarty i jest przeprowadzany na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02) o przyrzeczeniu 

publicznym. 

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby zamieszkałe na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej nie będące profesjonalnymi muzykami, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.  

3. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 lat, przy czym osoby niepełnoletnie 

mogą uczestniczyć w Konkursie za zgodą rodzica lub innego opiekuna prawnego. Zgoda 

rodzica lub innego opiekuna prawnego musi być wyrażona na piśmie w postaci stosownego 

oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zgoda rodzica 

lub innego opiekuna prawnego musi być zgłoszona razem ze zgłoszeniem 

4. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy etap Konkursu trawa od dnia 16 kwietnia 

2018 roku od godziny 10:00 do dnia 28 maja 2018 roku do godziny 23:59. Drugi etap 

Konkursu odbędzie się w dniu 16 czerwca 2018 r. –  finaliści wyłonieniu podczas I etapu 

Konkursu wystąpią na żywo przed publicznością podczas koncertu z okazji 8 Urodzin Centrum 

Handlowego MARYWILSKA 44 w dniu 16 czerwca 2018 r. w III Edycji Przeglądu Młodych 

Talentów Marywilska 44. Podczas II etapu Konkursu zostanie wyłoniony zwycięzca. 

5. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie („Regulamin”) udostępnianym 

wszystkim Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej www.marywilska44.com 

6. Poprzez przesłanie do Organizatora na adres e-mail: promocja@marywilska44.waw.pl pliku z 

nagraniem audio video z utworem muzycznym, o parametrach wskazanych w ust. 7 poniżej 

wraz z pozostałymi informacjami, o których mowa w ust. 8 poniżej, Uczestnika zgłasza swój 

udział w Konkursie („Przystąpienie do Konkursu”). Uczestnicy Konkursu poprzez 

Przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w 

Regulaminie oraz akceptują i zobowiązują się przestrzegać postanowień Regulaminu.  

7. Plik z nagraniem, o którym mowa w ust. 6 powyżej musi spełniać następujące wymogi: 

a) Czas nagrania powinien być nie krótszy niż 45 s. i nie dłuższy niż 60 s. 

b) Zalecana rozdzielczość i proporcje obrazu (do wyboru ): 

- 2160p: 3840 x 2160 

- 1440p: 2560 x 1440 

- 1080p: 1920 x 1080 

c) Format pliku zgodny z wytycznymi portalu YouTube 

https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=pl&ref_topic=288864
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8. Informacje, o których mowa w ust. 6 powyżej muszą zawierać: 

a) Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, a w przypadku większej ilości Uczestników np. 

duetu trio czy zespołu, imiona i nazwiska wszystkich osób, które występują w ramach 

jednego Przystąpienia do Konkursu, 

b) Adres poczty elektronicznej Uczestnika 

c) Pseudonim Uczestnika 

d) Opcjonalnie – zgoda Uczestnika, a w przypadku większej ilości Uczestników np. duetu trio 

czy zespołu wszystkich tych osób, na przetwarzanie jego/ich danych osobowych w celach 

marketingowych i reklamowych, 

e) W przypadku osób, o których mowa w ust. 3 powyżej, skan zgody rodzica lub innego 

opiekuna prawnego. Oryginał zgody Uczestnika musi niezwłocznie przesłać listem 

poleconym na adres Organizatora. W przypadku braku otrzymania przez Organizatora 

oryginału zgody rodzica lub innego opiekuna w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 

jego przesłania w formie skanu, Uczestnik zostanie automatycznie wykluczony z 

Konkursu, 

9. Organizator dopuszcza możliwość przesłania linku przez Uczestnika z możliwością pobrania 

pliku. 

10. W Konkursie nie mogą uczestniczyć i głosować pracownicy i przedstawiciele Organizatora 

oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 

Konkursu na zlecenie Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny 

rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, 

rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

11. Zadanie konkursowe, stanowiące przedmiot Konkursu, polega na wykonaniu nagrania audio 

video, które prezentuje umiejętności wokalne Uczestnika w trakcie wykonywania piosenki w 

stylu disco polo („Prace Konkursowe”). Uczestnik ma prawo zatytułować Pracę Konkursową. 

Inne komentarze lub opisy dołączone do Pracy Konkursowej nie powinny być zamieszczane 

przez Uczestnika, na co Uczestnik wyraża zgodę. Prace Konkursowe będą wykonane i 

zgłaszane w formacie i zgodne z wytycznymi zawartymi w ust. 7 powyżej. 

12. Zgłoszone Prace Konkursowe mogą być wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestnika 

Konkursu lub wykorzystaniem już istniejących utworów muzycznych, z zastrzeżeniem 

posiadania przez Uczestnika odpowiednich praw i zezwoleń na wykorzystanie cudzego 

utworu, jeśli jest to niezbędne zgodnie z przepisami obowiązujących przepisów. Zgłoszenie 

Pracy Konkursowej w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, 

że: 

a) zgłoszona Praca Konkursowa stanowi wynik jego indywidualnej pracy twórczej; 

b) przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do zgłoszonej Pracy 

Konkursowej; 

c) prawa autorskie osobiste i majątkowe do zgłoszonej Pracy Konkursowej nie są w żaden 

sposób ograniczone ani obciążone; 

d) zgłoszona Praca Konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw 

autorskich i dóbr osobistych osób trzecich; 

e) osoby, których wizerunki zostały utrwalone na Pracy Konkursowej udzieliły zgody na 

nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunków w zakresie objętym niniejszym 

Regulaminem, w tym na stronach internetowych Organizatora oraz w celach 
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reklamowych i promocyjnych, a także w zakresie objętym przeniesieniem praw 

autorskich, o którym mowa w postanowieniach art. VI. Regulaminu; 

f) zgłoszona Praca Konkursowa nie była nigdzie wcześniej publikowana oraz nie była 

zgłoszona w żadnym innym konkursie; 

g) w przypadku wykorzystania już istniejących utworów muzycznych, posiadanie przez 

Uczestnika odpowiednich praw i zezwoleń na wykorzystanie cudzego utworu, jeśli jest to 

niezbędne zgodnie z przepisami obowiązujących przepisów; 

13. Poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność i 

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych wobec 

Organizatora w związku z korzystaniem z Pracy Konkursowej na zasadach i w zakresie 

objętym Regulaminem.   

14. Poprzez Przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celach związanych z procedurą konkursową, rozstrzygnięciem Konkursu i 

dostarczeniem nagrody zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28), a od dnia 25 maja 2018 r. 

zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), obejmujących: imię i 

nazwisko, adres poczty elektronicznej, pseudonim. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, dane osobowe wskazane w Przystąpieniu do Konkursu zostają wprowadzone do bazy 

danych Organizatora. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, 

sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich 

danych, przenoszenia swoich danych. Celem wykonania wskazanych powyżej uprawnień 

Uczestnik kieruje odpowiednie żądanie listem poleconym na adres Organizatora: ul. 

Marywilska 44, 03-042 Warszawa. 

15. Dane Uczestnika będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają 

tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba, że 

Organizator ma prawo przetwarzać dane na innej podstawie. Uczestnicy podają dane na 

zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest zgłoszenia Pracy Konkursowej i 

przekazania nagrody. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych 

Uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu 

Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. 

16. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik Konkursu składa oświadczenia zgodne z 

poniższą formułą: „Wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28), a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) na przetwarzanie moich danych przez  

Marywilska 44 Sp. z o.o. Zostałem(am) poinformowany(a), że administratorem podanych 

danych jest Marywilska 44 Sp. z o.o., która będzie przetwarzać dane wyłącznie w celach 

związanych z procedurą konkursową Konkursu „III EDYCJA PRZEGLĄDU MŁODYCH 

TALENTÓW MARYWILSKA 44”, rozstrzygnięciem Konkursu „Warszawie (03-042), ul. 
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Marywilska 44” i dostarczeniem nagrody. Zostałem(am) ponadto poinformowany(a), że moje 

dane osobowe zostają wprowadzone do bazy danych Marywilska 44 Sp. z o.o. oraz że mam 

prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich 

danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych kierując 

swe wnioski na adres ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa. Ponadto wyrażam również zgodę 

na przekazywanie i  udostępnianie moich danych podmiotom, które współpracują z 

Marywilska 44 Sp. zo.o. przy urządzeniu Konkursu „III EDYCJA PRZEGLĄDU MŁODYCH 

TALENTÓW MARYWILSKA 44”, wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego 

przeprowadzenia. Wyrażam również zgodę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24) na przesyłanie 

mi informacji dotyczących Konkursu przez Marywilska 44 Sp. z o.o. drogą pocztową, 

elektroniczną i telefoniczną. Wszelkie powyższe dane podaję dobrowolnie i przyjmuję do 

wiadomości, że mam prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania swoich 

danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia 

swoich danych.” 

II. ZASADY ORAZ WARUNKI PROWADZENIA KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu są osoby, które w czasie trwania I etapu Konkursu dokonają 

przystąpienia do Konkursu w sposób opisany postanowieniami art. I. Regulaminu. Uczestnik 

Konkursu zobowiązany jest zgłosić przystąpienie do Konkursu, podając zgodnie ze stanem 

faktycznym wszystkie dane objęte przystąpieniem, w tym adres poczty elektronicznej oraz 

pseudonim, którego dany Uczestnik chce używać do identyfikacji. Użytkownik wyraża 

niniejszym zgodę na wyświetlanie jego pseudonimu przez Organizatora.  

2. Konkurs polega na wykonaniu nagrania audio video, które prezentuje umiejętności wokalne 

Uczestnika w trakcie wykonywania piosenki w stylu disco polo („Prace Konkursowe”).  

3. Uczestnik zgłasza swoją Pracę Konkursową poprzez Przystąpienie do Konkursu. Każdy 

Uczestnik ma prawo zgłosić w Konkursie maksymalnie jedną Pracę Konkursową. Warunkiem 

zgłoszenia Pracy Konkursowej jest przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami 

Przystąpienia do Konkursu. Zgłoszenie Pracy Konkursowej uznaje się za dokonane, jeżeli 

Przystąpienie do Konkursu będzie czyniło zadość wymogom określonym w art. I. powyżej.    

4. Poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego 

zezwolenia na korzystanie z Pracy Konkursowej i wizerunków na niej utrwalonych w dowolny 

sposób dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu i jego rozstrzygnięciem, w tym 

w szczególności do zwielokrotniania i rozpowszechniania Pracy Konkursowej i wizerunków na 

niej utrwalonych na stronach internetowych Organizatora oraz w celu promocji i reklamy 

Konkursu w prasie, radiu, telewizji, Internecie.   

5. Zgłoszone Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści i podtekstów sprzecznych z prawem, 

treści rasistowskich, faszystowskich, pornograficznych, propagujących przemoc, wzywających 

do nienawiści zwłaszcza na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznanych 

powszechnie za naganne moralnie, treści naruszających dobra osobiste, prawa autorskie, 

zawierających dane osobowe,  odnoszących się do polityki, zdrowia, zawierających znaki 

towarowe, treści wulgarne, obrażające uczucia.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie powzięcia 

podejrzenia naruszenia zasad Regulaminu, w szczególności w przypadku otrzymania przez 

Organizatora zawiadomienia urzędowego lub wiarygodnej informacji o bezprawnych 
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charakterze lub wadach prawnych Prac Konkursowych zgłoszonych przez Uczestnika oraz w 

sytuacjach podjęcia przez Uczestnika prób nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu.   

7. Zgłoszone Prace Konkursowe będą pojawiać się na stronie www.marywilska44.com oraz na 

kanale youtube Organizatora sukcesywnie, w miarę dokonywania zgłoszeń konkursowych, co 

Uczestnicy zgłaszający Prace Konkursowe akceptują.  

8. Na stronie www.marywilska44.com będzie możliwość odtworzenia nagrań audio video 

Uczestników Konkursu oraz oddania głosu na Prace Konkursowe. Na każdy film będzie można 

zagłosować z jednego nr IP jeden raz na dobę. Po zagłosowaniu, głosującemu pojawi się opcja 

udostępnienia swojego głosu w portalu Facebook.com 

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY 

1. Organizator w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia I etapu Konkursu, obliczy liczbę głosów 

oddanych na zgłoszone i zamieszczone na stronie www.marywilska44.com. Prace 

Konkursowe. W ten sposób utworzony zostanie Ranking Prac Konkursowych 

2. Niezależnie od wyników Rankingu Prac Konkursowych, 3-osobowe Jury powołane przez 

Organizatora w składzie: Małgorzata Konarska – Prezes Zarządu MARYWILSKA 44 Sp. z o.o., 

Maciej Smoliński – Prezenter POLO TV, Zespół MIG - Dorota, Marek, Krzysiek  i  Sławek 

Gwiazdowscy, w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia I etapu Konkursu, wybierze pięć 

najciekawszych, najbardziej interesujących, zdaniem jury, Prac Konkursowych przesłanych 

między godz. 0:01 pierwszego dnia I etapu Konkursu, a godz. 23:59 ostatniego dnia I etapu 

Konkursu. Uczestnicy, których Prace Konkursowe zostaną wybrane przez Jury, wezmą udział 

w II etapie Konkursu.  

3. Ogłoszenie wyników Rankingu Prac Konkursowych nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od 

zakończenia I etapu Konkursu na stronie: www.marywilska44.com  

4. Uczestnicy wskazani w Rankingu Prac Konkursowych wystąpią przed publicznością w finale III 

Edycji Przeglądu Młodych Talentów MARYWILSKA 44 podczas koncertu z okazji 8 Urodzin 

Centrum Handlowego MARYWILSKA 44 w dniu 16 czerwca 2018 r. 

5. Wyboru zwycięzcy wśród Uczestników występujących przed publicznością w finale III edycji 

Przeglądu Młodych Talentów MARYWILSKA 44 w dniu 16 czerwca 2018 r. dokona jury w 

składzie: Małgorzata Konarska – Prezes Zarządu MARYWILSKA 44 Sp. z o.o., Maciej Smoliński 

– Prezenter POLO TV, Zespół MIG - Dorota, Marek, Krzysiek  i  Sławek Gwiazdowscy 

6. Nagrodą główną w III Edycji Przeglądu Młodych Talentów MARYWILSKA 44 jest nagroda 

pieniężna w wysokości 2.000 zł brutto. 

7. Uczestnik z tytułu uczestnictwa w Konkursie, poza zwycięzcą III Edycji Przeglądu Młodych 

Talentów Marywilska 44 nie otrzymuje wynagrodzenia. 

8. Nagroda w Konkursie  zostanie wypłacona zwycięzcy  w dniu ogłoszenia wyników.   
Organizator zobowiązany jest do pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu 
skarbowego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 
1991 r. (j.t. Dz.U. 2032 z 2016r. zpóźn. zm.). 

 
9.  Uczestnik, który zdobędzie nagrodę, w dniu ogłoszenia wyników  Konkursu zobowiązany jest do 

podania Organizatorowi  informacji niezbędnych do wypełnienia wskazanego w pkt. powyżej 

obowiązku.  

http://www.marywilska44.waw.pl/
http://www.marywilska44.waw.pl/
http://www.marywilska44.waw.pl/
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10. W przypadku, kiedy wartość nagrody przekracza kwotę wolną od podatku od wygranych, 

Uczestnik otrzymujący taką nagrodę, zobowiązany jest do uregulowania podatku od 

wygranej. 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników Konkursu jest ograniczona do 

wysokości wartości przyznanych nagród. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia nagrody z powodu 

błędnych danych podanych przez Uczestnika, a także za wszelkie działania operatorów 

telekomunikacyjnych lub podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany w Regulaminie 

obowiązują od momentu zamieszczenia zmienionego Regulaminu na 

www.marywilska44.com. Uczestnik jest związany zmienionym Regulaminem od dnia 

przesłania przez Organizatora informacji o fakcie dokonania zmiany Regulaminu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Uczestnika przy Przystąpieniu 

do Konkursu.  

V. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1. W terminie do dnia 28 maja 2018 r. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą przebiegu 

Konkursu bezpośrednio do Organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji 

decyduje data jej nadania listem poleconym na adres  Organizatora. 

2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane listem poleconym na 

adres ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA – III Edycja Przeglądu 

Młodych Talentów Marywilska 44”.    

3. Reklamacje złożone po terminie lub w innej formie niż wskazana w art. V. ust. 2  nie 

podlegają rozpoznaniu. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, 

a decyzja Organizatora w zakresie rozpoznania reklamacji jest ostateczna i nieodwołalna. 

5. Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o sposobie załatwienia 

sprawy, w terminie 14 dni od daty jej rozpatrzenia. 

VI. PRAWA AUTORSKIE DO NAGRODZONYCH PRAC KONKURSOWYCH  

1. Z chwilą odbioru nagrody przez Uczestnika, Organizator nabywa na podstawie art. 921 § 3 

Kodeksu Cywilnego bez odrębnej odpłatności własność egzemplarzy nagrodzonych Prac 

Konkursowych. 

2. Z chwilą odbioru nagrody przez Uczestnika Organizator nabywa na podstawie art. 921 § 3 

Kodeksu Cywilnego bez odrębnej odpłatności całość autorskich praw majątkowych do 

nagrodzonych Prac Konkursowych, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych 

na wszelkich znanych w chwili organizowania Konkursu polach eksploatacji w szczególności 

wskazanych w art. 50 ustawy z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 

2006, Nr 90, poz. 631 ze zmianami), w tym zwłaszcza prawo do: 

a) Utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami Prac Konkursowych, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową w nieograniczonej 

ilości egzemplarzy i na wszelkiego rodzaju nośnikach; 

b) Zwielokrotniania Prac Konkursowych, które nie prowadzi do wytworzenia ich 

egzemplarzy, w szczególności prawo do wprowadzenia Prac Konkursowych do pamięci 

komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych; 
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c) Obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prace Konkursowe utrwalono, w 

szczególności prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu oryginału lub 

egzemplarzy Prac Konkursowych; 

d) Rozpowszechniania Prac Konkursowych w inny sposób aniżeli określony w lit. c) (bez 

pośrednictwa egzemplarzy), w szczególności prawo do publicznego wykonania, 

wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania Prac 

Konkursowych, a także prawo do publicznego udostępniania Prac Konkursowych w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

w tym zwłaszcza na stronach internetowych Organizatora i podmiotów z nim 

powiązanych; 

e) Zwielokrotniania i rozpowszechniania Prac Konkursowych w celach reklamowych, 

promocyjnych i marketingowych. 

3. Z chwilą odbioru nagrody przez Uczestnika, Organizator nabywa na podstawie art. 921 § 3 

Kodeksu Cywilnego  bez odrębnej odpłatności prawo zezwalania na wykonywania autorskich 

praw zależnych do wszelkich opracowań Prac Konkursowych (prawa zależne) bez 

jakichkolwiek ograniczeń czasowych czy terytorialnych na wszystkich znanych w chwili 

organizowania Konkursu polach eksploatacji w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z 

4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze 

zmianami) w tym zwłaszcza na polach wyszczególnionych w ust. 2 lit. a) – e) powyżej. 

4. Z chwilą odbioru nagrody, Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich 

praw osobistych względem nagrodzonych Prac Konkursowych, w szczególności upoważnia 

Organizatora do wprowadzania w nagrodzonych Pracach Konkursowych wszelkiego rodzaju 

zmian i uzupełnień, ich rozpowszechnia anonimowo i sprawowania nadzoru nad sposobem 

korzystania z nagrodzonych Prac Konkursowych, a ponadto Uczestnik zobowiązuję się do 

niewykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób naruszający interesy 

Organizatora. W przypadku niewykonania przez Uczestnika zobowiązań, objętych niniejszym 

postanowieniem, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kwoty 

stanowiącej równowartości otrzymanej nagrody według stanu z dnia otrzymania nagrody i 

cen z dnia zapłaty.  

5. Z chwilą otrzymania nagrody Uczestnik udziela Organizatorowi bez odrębnej odpłatności 

zezwolenia na rozpowszechniania wizerunków utrwalonych na nagrodzonych Pracach 

Konkursowych w jakichkolwiek celach, w tym reklamowych i promocyjnych. Uczestnik 

oświadcza i gwarantuje, że posiada uprawnienia do udzielania nieodpłatnych zezwoleń na 

rozpowszechniania wizerunków wszystkich osób utrwalonych na Pracach Konkursowych.  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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Ja, niżej podpisany/podpisana……………………………………………………………………………………..oświadczam,  

że zapoznałem/zostałam się z treścią powyższego Regulaminu oraz akceptuję jego treść. 

--------------------------------   

                                                                                                                (podpis Uczestnika Konkursu) 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Ja, niżej podpisany ………………………………………….. rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu, 

niniejszym wyrażam zgodę na wiążecie udziału …………………………………, data urodzenia ……………………. 

(„Uczestnika Konkursu”) w Konkursie, w tym  w występie finałowym III Edycji Przeglądu Młodych 

Talentów MARYWILSKA 44 w dniu 16 czerwca 2018 r. w Warszawie (03-042 ), ul. Marywilska 44 ( 

scena na terenie CH MARYWILSKA 44). Oświadcza również, iż wobec Uczestnika Konkursu: 

1) nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiłyby Uczestnikowi Konkursu 

wzięcie udziału w Konkursie oraz w występie na żywo przed publicznością, 

2) mam świadomość, że wszelkie działania, które Uczestnika Konkursu podejmie w ramach 

Konkursu i występu na żywo, ponosi na własną odpowiedzialność i ryzyko, 

3) zwalniam Organizatora z odpowiedzialności za wszelkie następstwa nieszczęśliwych 

wypadków, siły wyższej, działania osób trzecich i innych skutkujących wystąpieniem 

jakiejkolwiek szkody, jeżeli szkoda nie została spowodowana z winy Organizatora, 

4) Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania wskazówek i poleceń 

Organizatora oraz osób przez niego wskazanych, dotyczących sposobu zachowania się 

podczas koncertu na żywo, 

5) uznaję, że wszystkie decyzje dotyczące Konkursu i koncertu należą wyłącznie do Organizatora 

oraz że mają charakter ostateczny i nie mogą być kwestionowane przez Uczestnika Konkursu 

w żadnym momencie. 

 

--------------------------------  -------------------------------- 

(podpis Uczestnika Konkursu)  (podpis rodzina lub  opiekuna prawnego) 


