
REGULAMIN KONKURSU „Wygraj Teledysk”

I. Organizacja Konkursu
1.Organizatorem Konkursu jest Instytut Kreatywności i Biznesu w skład, którego 
wchodzi Grupa Filmowa Cafe  Film NIP: 6262801603.
Biuro Organizatora Konkursu:
Instytut Kreatywności i Biznesu 
ul. Gliwicka 154 A
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: biuro@ikib.com.pl
tel. +48 536-949-448
zwany dalej Organizatorem
2.Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 
promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w 
ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, 
poz. 1540 z późn. zm.).
3.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) jest i będzie dostępny podczas trwania 
Konkursu oraz przez okres trzydziestu (30) dni od dnia jego zakończenia.

II. Zasady Uczestnictwa

1. W konkursie może wziąć udział wokalista/wokalistka lub zespół muzyczny.Każda
ze zgłasaznych osób musi spełniać następujące wymagania:
a) jest osobą pełnoletnią posiadającą zdolność do czynności prawnych, w 
przypadku osób niepełnoletnich istnieje możliwość udziału w konkursie za zgodą 
opiekuna prawnego,
b) przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo,
c) spełnia wymogi Regulaminu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, 
osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich 
wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także 
osoby pozostające w związkach partnerskich.



3. Konkurs rozpoczyna się od 24 marca 2018 roku  i potrwa do 20 czerwca 2018 
roku  
4. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia następujących 
czynności łącznie:
a) wysłania do organizatora konkursu drogą e-mailową na adres: biuro@ikib.com.pl
formularza zgłoszeniowego w formie skanu  oraz utworu, który chce się  zgłosić do 
konkursu,
b) udostępnienia na facebooku zespołu informacji o konkursie „Wygraj teledysk” 
znajdującej się na fanpage Grupy Filmowej Cafe Film oraz polubieniu 
następujących fanpagów:
Instytut Kreatywności i Biznesu: 
https://www.facebook.com/InstytutKreatywnosciiBiznesu/

Cafe Film:
https://www.facebook.com/cafefilmprodukcja/

Instytut Szkoleniowy IkiB:
https://www.facebook.com/InstytutSzkoleniowyIKiB/

W przypadku zespołu muzycznego polubienie fanpagów musi nastąpić przez 
wszystkich członków zespołu. 

c) wyrażenie dobrowolnej zgody na publikacje wizerunku na potrzeby realizacji 
konkursu- w tym na udział w teledysku, 
d) wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami),
e) w przypadku wygrania konkursu wyrażenie zgody na publikację danych 
osobowych -imienia i nazwiska, nazwy zespołu  w celu ogłoszenia wyników 
konkursu 
f) w przypadku wygrania konkursu zwycięzca wyraża zgodę na publikację teledysku
na wszystkich stronach należących do Instytutu Kreatywności i Biznesu 
g) w przypadku wygrania konkursy zespół muzyczny/wokalistka/wokalista  
zobowiązuje się do wstawienia się na plan filmowy zgodnie z ustaleniami z 
kierownikiem produkcji

5.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wykluczenia Uczestników 
biorących udział w Konkursie lub po jego zakończeniu przed wydaniem nagród, 
których działania naruszają Regulamin. W szczególności Organizator zastrzega 
sobie prawo do wykluczenia Uczestników z Konkursu, w przypadku powzięcia 
wątpliwości, co do prawdziwości podanych danych w formularzu zgłoszeniowym.
6.Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą przedstawiciele 
Organizatora.
7. Organizator konkursu pokrywa wyłącznie koszty związane z produkcją 
teledysku- jednak zespół muzyczny/wokalista/wokalistka musi wstawić się na plan 
zdjęciowy we własnym zakresie. Organizator konkursu nie zwraca kosztów 
dojazdu, noclegów, itp.

https://www.facebook.com/InstytutSzkoleniowyIKiB/
mailto:biuro@ikib.com.pl


8. Ewentualnie dodatkowi aktorzy, postacie występujace w teledysku stoją po 
stronie wokalisty/wokalistki lub zespołu muzycznego. 
9. Plan zdjęciowy będzie odbywał się w województwie śląskim.
10. Zespół muzyczny/ wokalista/wokalistka, który zdobędzie nagrodę wyraża 
zgodę na wykonanie publikacje zdjęć z planu zdjęciowego i produkcję ewentualnej 
zajawki z planu.
11. Zespół muzyczny/ wokalista/ wokalistka, który zwycięży będzie miał prawo do
publikacji teledysku w stacjach telewizyjnych oraz internecie. W przypadku 
publikacji w internecie należy zawrzeć informację dotyczącą nazwy produkcji 
realizującej teledysk tj. Produkcja: Cafe Film
12. W przypadku nie wstawienia się na umówiony plan zdjęciowy zespół 
zostanie obciążony karą 5 000 zł płatną w terminie do 14 dni.
 
III. Przebieg Konkursu:
1. Konkurs polega na zgłoszeniu utworu za pomocą wysłania go w formie mp 3 
wraz z formularzem zgłoszeniowym w terminach od 24 kwietnia 2018 roku do 15 
czerwca 2018 roku do godz. 24.00 oraz udostępnieniu informacji o konkursie na 
fanpage zespołu lub fanpage wokalisty/wokalistki biorącej udział w konkursie, a 
także polubieniu wyznaczonych przez organizatora fanpagów (patrz II Zasady 
Uczestnictwa pkt. b). W przypadku zespołu muzycznego wyznaczone fanpage 
muszą być polubione osobno przez każdego z członka zespołu.
2. Zgłoszenia zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę. Komisja na 
podstawie zgłoszeń wybierze jeden utwór, którego autorzy zdobędą nagrodę w 
postaci produkcji teledysku konkursowego. Ogłoszenie wyników nastąpi  20 
czerwca 2018 roku.
3. Organizator skontaktuje się z zwycięzcą telefonicznie w celu ustalenia planu 
realizacji teledysku.

IV Nagrody i ich odbiór:
1. Nagrodą jest produkcja teledysku:
          -napisanie scenariusza,
         - realizacja planu,
         - postprodukcja.
2.Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.
3.Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia 
prawa do Nagrody na osoby trzecie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z 
przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników. Organizator nie 
ponosi, w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z 
błędnego podania przez Uczestnika danych kontaktowych lub innych danych, 
koniecznych do przekazania Nagrody.

V. Postępowanie reklamacyjne:
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane w formie 
pisemnej poprzez e-mail na adres: biuro@ikib.com.pl , w tytule e-mail należy 
wpisać „REKLAMACJA KONKURSOWA”



2.Organizator rozpatrzy wszelkie reklamacje konkursowe w terminie do 14 dni od 
daty wpływu pisma reklamacyjnego.
3.Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także 
wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.

VI. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Kreatywności i Biznesu 
-Malwina Turek z siedzibą w Tarnowskich Górach 
2. Dane osobowe przekazywane przez uczestników są dobrowolnie, każdy z 
uczestników ma prawo do wykreślenia danych tj. złożenia pisemnej prośby na 
adres e-mail: biuro@ikib.com.pl
3. Dane  osobowe na prośbę uczestników zostają wykreślone niezwłocznie (zostaje
komisyjnie  zniszczony formularz zgłoszeniowy, a zdjęcie uczestnika zostaje 
automatycznie usunięte)
4. Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu do danych osobowych tj. do 
formularzy zgłoszeniowych
5. Administrator danych gromadzi dane osobowe  wyłącznie w celach realizacji 
konkursu.

VII. Formularze zgłoszeniowe
1. Formualarz zgłoszeniowy stanowi integralną część z regulaminem. 
Regulamin jest ogólnodostępny na stronie www.ikib.com.pl
2. Formularze zgłoszeniowe stanowią dla organizatora dowód  zgłoszenia 
uczestnika do konkursu. 

VII. Postępowania końcowe:
1.Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych 
powodów o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie 
lub uprawnienia Uczestników, w tym również przedłużenia terminu jego trwania.
3. Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż w przypadku otrzymania Nagrody wyraża 
zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych 
związanych z Konkursem, w szczególności na stronach internetowych 
Organizatorów, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych 
i marketingowych Organizatorów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w wykonywaniu 
czynności konkursowych wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub
systemu.
6. Wszelkie zgłoszenia przypadków naruszenia Regulaminu należy kierować na 
adres: biuro@ikib.com.pl
7. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
8. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają wyłącznie charakter reklamowy, 
natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.


