REGULAMIN z dnia 8.12.2017 r.
obowiązujący
przy głosowaniu w ramach wydarzenia: „700 głosów na 100 lat”
organizowanego przez OPERĘ NA ZAMKU W SZCZECINIE
przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie

§1
Postanowienia wstępne
1.

Organizatorem postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie 15 utworów
spośród dostępnej listy pieśni patriotycznych jest Opera na Zamku z siedzibą w
Szczecinie, przy ul. Korsarzy 34.

2.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosuje się pojęcia:
1) Wydarzenie – wydarzenie z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości pt. „700 głosów na 100 lat”, które odbędzie się 11 listopada 2018 r. w
Operze na Zamku w Szczecinie,
2) lista pieśni patriotycznych – alfabetyczna lista pieśni patriotycznych składająca się z
31 utworów przygotowana przez Operę na Zamku. Lista dostępna na stronie
www.opera.szczecin.pl,
3) głosowanie – w ramach głosowania należy zaznaczyć/podkreślić do 5 wybranych
utworów spośród listy pieśni patriotycznych. Sposoby głosowania są opisane w
dalszej części niniejszego regulaminu,
4) uczestnik głosowania – uczestnikami głosowania mogą być osoby, które ukończyły 13
rok życia i prawidłowo wypełnią kartę do głosowania.

§2
Zasady uczestnictwa w głosowaniu
1. Uczestnicy mogą oddawać głosy w czasie trwania konkursu: od 3 stycznia 2018 r. do 14
stycznia 2018 r. do godz. 23:59
2. Uczestnikiem głosowania może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia.
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3. Udział w konkursie polega na zaznaczeniu/podkreśleniu przez uczestnika do 5 utworów
spośród przygotowanej listy pieśni patriotycznych. Lista pieśni patriotycznych dostępna
będzie na stronie internetowej www.opera.szczecin.pl.
4. Zagłosować można na 2 sposoby:
a) osobiście w siedzibie organizatora przy kasie Opery na Zamku: w foyer Opery na Zamku w
wyznaczonym do tego miejscu, gdzie znajduje się plansza z listą pieśni patriotycznych, karta
do głosowania oraz skrzynka, do której wrzucane są karty. Karta do głosowania oprócz listy
pieśni patriotycznych będzie zawierała pola do uzupełnienia: imię, nazwisko, nr telefonu oraz
adres e-mail a także oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operę na Zamku
w Szczecinie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w celu
przekazywania informacji dotyczących bieżącej działalności kulturalnej ww. podmiotu.
TAK/NIE (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź).”
Na karcie do głosowania należy podkreślić/zaznaczyć do 5 utworów. Głosować można w
podanych niżej godzinach:
1) od wtorku do piątku w godz. 12-18,
2) w soboty w godz. 14-18,
b) w formie elektronicznej: na podany adres e-mail niepodleglosc2018@opera.szczecin.pl
należy wysłać tytuły wybranych utworów lub przyporządkowane im numery (do 5 utworów)
oraz podać dane: imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail. W wiadomości e-mail należy
wskazać, czy głosujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie
oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operę na Zamku w Szczecinie danych
osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w celu przekazywania informacji
dotyczących bieżącej działalności kulturalnej ww. podmiotu.” lub „Nie wyrażam zgody na
przetwarzanie przez Operę na Zamku w Szczecinie danych osobowych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych, w celu przekazywania informacji dotyczących bieżącej
działalności kulturalnej ww. podmiotu.”
4. Spośród osób biorących udział w głosowaniu zostaną rozlosowane nagrody w postaci
voucherów na w/w wydarzenie oraz gadżety operowe. Zwycięzcy zostaną poinformowani
telefonicznie. Nagrody (vouchery i gadżety operowe) będą do odbioru od 19 stycznia 2018 r.
w kasie Opery na Zamku w podanych niżej godzinach:
1) od wtorku do piątku w godz. 12-18,
2

2) w soboty w godz. 14-18,
3) w poniedziałek kasa jest zamknięta.

§3
Postanowienia końcowe
1. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 19 stycznia 2018 r. za pośrednictwem strony
internetowej www.opera.szczecin.pl
2. 15 utworów, które zdobędą największą liczbę głosów zostaną zaprezentowane podczas
wydarzenia finałowego pt. „700 głosów na 100 lat”, które odbędzie się 11 listopada 2018 r.
w Operze na Zamku w Szczecinie.
3. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Organizatora za
zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w
sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Organizator może wykorzystywać dane osobowe
tylko i wyłącznie w celu informowania o repertuarze Opery na Zamku.
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