REGULAMIN KONKURSU
na najlepszy autorski występ stand-up
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs na najlepszy i najzabawniejszy autorski występ komediowy w formie standup (zwany dalej „Konkursem”) jest przeprowadzany w ramach wydarzenia Łódź
Stand-up Challenge, które odbędzie się w dniu 02.11.2019 r. w Łodzi i polega na
nagraniu oraz przesłaniu autorskiego występu wideo.
2. Organizatorem Konkursu jest Łódzkie Centrum Wydarzeń z siedzibą w Łodzi
(90-423) przy ul. Piotrkowskiej 87 wpisane do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Wydział Kultury w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Urzędu Miasta Łodzi pod nr RIK/1/2015, NIP 725 209 00 93., REGON 361495217,
reprezentowane przez Pana Macieja Łaskiego – p.o Dyrektora Łódzkiego Centrum
Wydarzeń, zwanym dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie
internetowej pod linkiem: http://centrumwydarzen.lodz.pl/ i https://lodzstandup.pl/
§ 2.
ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
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2.

3.
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5.
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Uczestnikiem Konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna:
- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
- która zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu dokona zgłoszenia
konkursowego;
- która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu, zaakceptowała go i przestrzega
jego postanowień,
dalej zwana jako „Uczestnik Konkursu”.
Uczestnik Konkursu w celu wzięcia w nim udziału zobowiązany jest przesłać
formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest pod linkiem: https://lodzstandup.pl/
zgloszenia wraz z materiałem wideo nagranym w technice cyfrowej.
Przesłany materiał wideo powinien trwać nie mniej niż 5 min i nie więcej niż 7 minut.
Materiał wideo załączony do formularza zgłoszeniowego należy przesłać w jednym z
wymienionych formatów: MP4, AWI lub MOV. Maksymalna wielkość wideo to 300
MB.
Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony i wysłany przez autora występu.
Jedynie poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy uprawnia do wzięcia udziału
w Konkursie.
Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie
najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

9. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
10. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien dokonać zgłoszenia
konkursowego w terminie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 15 września 2019 r. do
godziny 12:00.
11. Z chwilą dokonania zgłoszenia, Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że
przysługują mu wyłączne prawa autorskie do zgłoszonego materiału, nie są one w
żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.
12. Z chwilą dokonania zgłoszenia, Uczestnik Konkursu oświadcza, że załączony do
zgłoszenia materiał wideo stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności, a w
przypadku gdyby zgłoszone materiały wideo naruszały jakiekolwiek prawa osób
trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste – zobowiązuje się do
zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z
naruszeniem tych praw jak i zwolnienia Organizatora z obowiązku zaspokojenia
roszczeń. W przypadku, gdyby Organizator zaspokoił takie roszczenia – zobowiązuje
się do ich zwrotu w pełnej wysokości. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej
przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko
Organizatorowi, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po
stronie Organizatora.
13. Organizator wskazuje, iż nie zostaną przyjęte do Konkursu materiały wideo, a ich
autorzy (Uczestnicy Konkursu) zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie, jeżeli
materiały te zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane normy
obyczajowe, religijne, niosą treści propagujące przemoc, wzywają do antagonizmów
na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, zawierają treści uznane powszechnie
za obelżywe lub powodują naruszenie prawa polskiego albo międzynarodowego, a
także zawierają oznaczenia, nazwy innych marek lub zawierają treści naruszające
dobra osobiste Organizatora Konkursu lub stawiające go w niekorzystnym świetle.
14. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie
w razie powzięcia podejrzenia naruszenia postanowień i warunków Regulaminu lub
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w razie próby nieuczciwego
wpływania na wynik Konkursu.
15. Organizator uzyskuje licencję niewyłączną w zakresie prawa do korzystania z
nadesłanych w Konkursie relacji wideo nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych oraz
terytorialnych w zakresie prawa do ich zwielokrotniania trwałego lub czasowego w
całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, tłumaczenia,
przystosowania zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w nagraniach oraz
umieszczania ich na profilach w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram,
YouTube).
16. Organizator uzyskuje licencję niewyłączną w zakresie prawa do korzystania z
nadesłanych przez Uczestników Konkursu materiałów wideo w całości lub
jakiejkolwiek części, nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych w
zakresie ich publicznego rozpowszechniania za pośrednictwem wszelkich materiałów
i środków komunikacji promujących Konkurs oraz wydarzenie Łódź Stand-up
Challenge i Łódź Stand-up Festiwal oraz Organizatora.
17. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 846, ze zm.) i

nie podlega regułom zawartym w tej ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych
do tej ustawy.
18. Nocleg dla 10 wyłonionych przez Komisję Uczestników Konkursu zapewnia
Organizator.

§ 3.
PRACA KOMISJI KONKURSOWEJ
1. Nadesłane przez Uczestników Konkursu materiały wideo, zawierające autorski występ
w formie stand-up, zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (zwanej dalej
„Komisją”) wybranej przez Organizatora, w skład której wejdą m.in. uznani artyści
stand-uperzy.
2. Spośród wszystkich zgłoszonych na Konkurs materiałów wideo Komisja dokona
wyboru 10 najciekawszych zgłoszeń, których autorzy wystąpią podczas specjalnego
wydarzenia - Łódź Stand-up Challenge, które odbędzie się 2 listopada 2019 roku w
Teatrze Nowym im. K. Dejmka w Łodzi
3. Decyzja o wyborze 10 najciekawszych zgłoszeń zostanie podjęta większością głosów
członków Komisji na podstawie ich subiektywnych odczuć.
4. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

§ 4.
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) zaproszenie do występu ze swoim autorskim programem stand-up podczas
wydarzenia Łódź Stand-up Challenge, które odbędzie się 2 listopada 2019 roku w
Teatrze Nowym im. K. Dejmka w Łodzi. Uzyska je 10 uczestników Konkursu
wytypowanych przez Komisję.
b) trzy nagrody pieniężne dla najlepszych, w opinii Komisji, występów podczas Łódź
Stand-up Challenge w wysokości: 5 tysięcy zł za zajęcie I miejsca, 3 tysiące zł za
zajęcie II miejsca i 2 tysiące zł za zajęcie III miejsca. Nagrody pieniężne zostaną
pomniejszone o podatek dochodowy według obowiązujących przepisów.
c) zaproszenie laureatów trzech pierwszych miejsc do występu podczas Łódź Stand-up
Festiwal (3 listopada 2019, Atlas Arena).
d) zaproszenia dla pozostałych Uczestników Konkursu (7 osób) jako widzów na
wydarzenie Łódź Stand-up Festiwal, które odbędzie się w dniu 3 listopada 2019 r. w
Atlas Arenie.
2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie. Żadna z nagród nie może być wymieniona na inną nagrodę rzeczową, ani też
wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

3. Laureaci trzech pierwszych miejsc, którzy otrzymali nagrody finansowe zobowiązują
się jednocześnie do występu podczas Łódź Stand-up Festiwal (3 listopada 2019, Atlas
Arena). Wyjątek będą stanowić udokumentowane przypadki zdrowotne i losowe.
4. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcom po uprzednim kontakcie zainicjowanym
przez Organizatora.
5. Z chwilą wydania nagrody zwycięzcom, przenoszą oni na rzecz Organizatora bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych wyłączne autorskie prawa majątkowe do
utworu powstałego w ramach Konkursu oraz własność egzemplarza utworu, zwanego
dalej Utworem w zakresie wszystkich znanych w dniu wydania nagrody pól
eksploatacji, a w szczególności w zakresie: trwałego lub czasowego zwielokrotniania
pracy konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
formie (w szczególności w Internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych
środkach masowego przekazu bez względu na nośnik), w zakresie prawa do
publicznego rozpowszechnienia utworu, w tym w sieciach informatycznych i
wszelkiego wykorzystywania pracy konkursowej oraz imienia i nazwiska jej autora, w
szczególności do wszelkich celów marketingowych i reklamowych Organizatora.
Jednocześnie zwycięzca udziela Organizatorowi zezwolenia na czas nieokreślony na
wykonanie wszelkich praw zależnych do Utworu, w tym praw do wprowadzania
wszelkich przeróbek, tłumaczeń, adaptacji lub modyfikacji Utworu bez uzgadniania z
autorem, przyjmując jednocześnie pełną odpowiedzialność za wprowadzone zmiany.

§ 5.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Organizator opublikuje wyniki Konkursu na stronie internetowej www.lodzstandup.pl
do dnia 30.09.2019 r. do godz. 17:00.
2. Autorzy 10 najlepszych materiałów wideo nadesłanych na Konkurs zostaną
dodatkowo poinformowani indywidualnie.
3. W przypadku, gdy autor wyłonionego przez Komisję materiału wideo zrezygnuje z
udziału w wydarzeniu Łódź Stand-up Challenge na jego miejsce Komisja wyznaczy
spośród nadesłanych zgłoszeń dodatkowego Uczestnika.
4. Organizator Konkursu informuje, że w zakresie dopuszczalnym przez prawo nie
ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania przez Uczestnika Konkursu
niezbędnych danych, podania nieprawidłowych, błędnych, niekompletnych lub
fikcyjnych danych oraz niedokonania przez Uczestnika aktualizacji zmienionych
danych, jeżeli na skutek tego, mimo zachowania przez Organizatora należytej
staranności, nie było możliwe nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem, w tym wydanie
nagrody.
§ 6.
REZYGNACJA
Użytkownik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie, bez
konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.
W tym celu Użytkownik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji poprzez

jednoznaczne oświadczenie złożone Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: biuro@lcw.lodz.pl.
§ 7.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Łódzkie Centrum
Wydarzeń z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 87 (90-423 Łódź).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych pisząc na adres: kontakt@piodo.org.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz jego promocji.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą
(podstawa art.6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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, zwanego dalej „RODO”).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany
Wnioskodawca odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb realizacji naboru (np. w celu oznaczenia składanego pomysłu/
wniosku), pomysł przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy
przeprowadzaniu naboru. Administrator zamierza przetwarzać następujące dane:
a) w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania
Uczestnika Konkursu.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez ŁCW lub podmioty działające na jej zlecenie
w celu przeprowadzania konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień
niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami
Konkursu oraz ogłoszenia wyników konkursu.
6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż
okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi Konkursu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.

9. Przysługuje Uczestnikowi Konkursu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec
Uczestnika Konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania
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§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, a także
odpowiednie regulacje serwisów społecznościowych, z których korzystają Uczestnicy
Konkursu w celu zgłoszenia swojego udziału.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w
trakcie trwania Konkursu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie
internetowej: http://centrumwydarzen.lodz.pl/, https://lodzstandup.pl/zgloszenia
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 r.
Wszelkie wątpliwości związane z treścią Regulaminu rozstrzyga Organizator.

p.o. Dyrektora
Łódzkiego Centrum Wydarzeń
Maciej Łaski

