
 

 

Regulamin „Spektaklu w Ciemno”, edycja I: Polskie Przeboje. 
 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem wydarzenia jest Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO (adres: ul. 

17 Stycznia 56a, 06-400 Ciechanów, NIP: (dalej: Organizator). 
 
2. Uczestnikiem wydarzenia (dalej: Uczestnik) może zostać każda osoba, która dokona 

prawidłowego zgłoszenia pracy do dnia 15 stycznia 2021 roku w sposób wskazany w dalszej 

części regulaminu.  
 

3. Wydarzenie trwa od 04 stycznia 2021 r. (pierwszy dzień, w którym można dokonywać zgłoszeń) 

do dnia 15 stycznia 2021 roku (będzie to dzień ogłoszenia wyników).  
 

4. Uczestnik przystępujący do wydarzenia przenosi na Organizatora prawo do publikacji pracy oraz 

jego wizerunku widocznego na nagraniu w tym: udostępnianie, kopiowanie i prezentację pracy w 

mediach społecznościowych zarządzanych przez Organizatora. 
 

5. Organizator oświadcza, że nadesłane prace nie będą wykorzystywane w celach zarobkowych, a 

jedynie w celu realizacji jego celów statutowych. 
 

§ 2 
Adresaci wydarzenia 

1. Wydarzenie jest ogólnopolską akcją teatralną i skierowane jest do wszystkich fanów polskiej 

muzyki z poczuciem humoru – dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 

2. Zgłoszenia w imieniu Uczestników niepełnoletnich dokonuje ich opiekun prawny. Informacja 

taka powinna znaleźć się w treści maila ze zgłoszeniem. 
 

§ 3 
Opis i cel wydarzenia 

1. Wydarzenie ”Spektakl w ciemno” ma charakter rozrywkowy i humorystyczny. Jego celem jest 

integracja miłośników polskiej muzyki, zachęcanie do dalszych poszukiwań muzycznych, walka z 

ponurą aurą później zimy i przedstawienie dowodu na to, że można stworzyć spektakl w ciemno. 



 

2. Niniejsze wydarzenie jest projektem audio-wizualnym. Zadaniem uczestnika jest przesłanie 

na adres mailowy konkurs@coekstudio.pl nagrania na którym recytuje dowolne zdanie z 

polskiej piosenki (z wyłączeniem treści przedstawionych w puncie poniższym). Uczestnik 

powinien być widoczny na nagraniu, a sama recytacja może zawierać elementy teatru 

(mimika, bogata gestykulacja czy ładunek emocjonalny). Zachęcamy do odrobiny szaleństwa. 
 
 
3. Sugerowanym formatem nagrania jest 16:9 (standardowy format video używany przez 

urządzenia mobilne) w ujęciu poziomym. 
 
4. Z udziału w wydarzeniu wykluczone będą treści wulgarne, obraźliwe lub w inny sposób 

niedopuszczalne do zaprezentowania publicznie – w tym treści nieprzeznaczone dla dzieci. 
 

5. Każdy Uczestnik może przesłać jedno nagranie. 

 

6. Nagranie należy przesłać na adres: konkurs@coekstudio.pl do dnia 15 stycznia 2021 roku 

(włącznie), w temacie maila należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika, wiek, frazę „Spektakl w 

Ciemno” oraz informację o reprezentacji w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej. W 

załączniku maila należy dodać nagrane video (można mu nadać tytuł – jest to jednak opcjonalne), 

zaś do treści należy dodać poniższe oświadczenie (wystarczy skopiować tekst napisany kursywą): 

 
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb konkursu i 

w tym zakresie zgadzam się na ich przetwarzanie. Oświadczam, że wiem zapoznałem się z poniższą 

klauzulą:  
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji 

Kulturalnej „STUDIO” (adres: 17 stycznia 56a, 06-400 Ciechanów) jako Administratora danych, w 

celu zrealizowania Twojej sprawy. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych napisz pod adres e-mail:rodoanka@gmail.com. Twoje dane będziemy przechowywać do 

czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz, wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z 

nią związanych lub momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z 

przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie – po spełnieniu określonych w RODO 

przesłanek. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z 

Tobą skontaktować, a tym samym załatwić Twojej sprawy 

 
6. W dniu 16 stycznia 2021 roku nastąpi edycja wszystkich przesłanych nagrań, a w dniu 17 

stycznia 2021 roku – publikacja na stronie Organizatora gotowego „Spektaklu w Ciemno”. 
 

§ 4 
Nagrody i postanowienia końcowe 

1. Wśród Uczestników zostaną wylosowane trzy nagrody niespodzianki. 
 

2. O nagrodzie oraz sposobie jej odbioru Organizator poinformuje Uczestnika korzystając z adresu 

mailowego, z którego wylosowany Uczestnik dokonuje zgłoszenia. 
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