REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZOWANEGO w dn. 31.01 i 13.02.2018 r.
W RAMACH FESTIWALU OPERA RARA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
I.1. Nazwa Konkursu
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Konkurs Muzyczny Festiwalu Opera Rara”
(„Konkurs”).
I.2. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, przy
ul. Wygranej 2, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską
Kraków pod numerem 19, z dniem 15 stycznia 1997 roku.
I.3. Czas i miejsce Konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony podczas dwóch dni koncertowych: 31.01.2018r.
w Filharmonii im. K. Szymanowskiego podczas koncertu Il gran teatro del mondo oraz
13.02.2018 r. w Teatrze im. J. Słowackiego podczas koncertu: Venus and Adonis
I.4. Nadzór nad przebiegiem Konkursu
Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Kapituła Konkursu wyłoniona przez Organizatora
(„Kapituła Konkursu”).
II. WARUNKI UCZESTNICTWA KONKURSIE
II.1. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna obecna podczas Konkursu. Przez udział
w Konkursie uczestnik wyraża akceptację zapisów niniejszego regulaminu. W Konkursie nie
mogą brać udziału osoby niepełnoletnie, pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin,
ani pracownicy firm, które przekazały nagrody w Konkursie.
II.2. Zgoda na przetwarzanie danych
Zgłaszając się do Konkursu Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych udostępnionych w celu realizacji Konkursu, zgodnie
z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922).
III. PRZEBIEG KONKURSU
III.1. Warunki Konkursu
Konkurs polegać będzie na udzielaniu odpowiedzi na pytania konkursowe sprawdzające
wiedzę na temat muzyki współczesnej, opracowane przez Kapitułę Konkursową, które zostaną
zadane przez prowadzącego („Prowadzący) w trakcie Konkursu w dniu 31.01.2018 r.
i 13.02.2018 r.).
Zadaniem konkursowym jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe
zadane przez Prowadzącego w obecności wszystkich Uczestników oraz Kapitały Konkursu.
Kapituła Konkursu wskaże osobę, która zgłosiła się jako pierwsza po przeczytaniu całego
pytania, poprzez podniesiesie do góry ręki, co oznacza zgłoszenie się do odpowiedzi na zadane

pytanie przez Prowadzącego. Prawo głosu będzie posiadała ta osoba, która jako pierwsza po
usłyszeniu pytania podniesie do góry rękę. W sytuacji udzielenia błędnej odpowiedzi,
prowadzący zadaje kolejne pytanie i prawo do udzielenia odpowiedzi będzie przysługiwać
osobie, która podniesie rękę do góry jako pierwsza.
Jeśli osoba zgłosi się do odpowiedzi przed ukończeniem czytania pytania konkursowego przez
Prowadzącego, wyczytywanie pytania zostaje przerwane. Zgłoszona osoba ma prawo do
udzielenia odpowiedzi na niedokończone pytanie. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa, osoba
zdobywa nagrodę, jeśli jest błędna Prowadzący zadaje kolejne pytanie.
W momencie równoczesnego zgłoszenia się do odpowiedzi kilku osób, Prowadzący zadaje
kolejne pytanie i prawo do odpowiedzi będzie przysługiwać osobie, która podniesie do góry
rękę jako pierwsza. W sytuacji udzielenia błędnej odpowiedzi, prowadzący zadaje kolejne
pytanie i prawo do udzielenia odpowiedzi będzie przysługiwać osobie, która podniesie rękę do
góry jako pierwsza.
III.2. Laureaci
Zwycięzcami zostaną te osoby, które jako pierwsze podniosą ręką i udzielą poprawnej
odpowiedzi na zadane pytanie – „Laureaci”(Dla każdej z nagród wymienionych w pkt. V.1
zostanie wyłoniony 1 Laureat).
Warunkiem zostania Laureatem jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie.
Wynik konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
IV. a. Ogłoszenie Laureatów konkursu nastąpi w dn. 31.01.2018 r. w Filharmonii im. K.
Szymanowskiego podczas przerwy koncertu Il gran teatro del mondo.
V. NAGRODY
IV.a.1. Nagrody w Konkursie
Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez:
I.
Prezent ufundowany przez Holding Liwa właściciela butikowych hoteli i restauracji
Grupy Likus Hotele i Restauracji oraz marki Delikatesy 13 i Vinoteka 13, o wartości
nie przekraczającej 760,00 zł brutto.
II.

Dwutygodniowa dieta z dowozem od Michał Misiewicz i-fit, o wartości nie
przekraczającej 760,00 zł brutto.

III.

Pobyt dla dwóch osób w luksusowym Hotelu Harnaś w Bukowinie Tatrzańskiej
ufundowany przez Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne sp. z o., o wartości nie
przekraczającej 760,0 zł brutto.

IV.

Zaproszenie dla dwóch osób do Restauracji Wierzynek od WISTERIA spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością, o wartości nie przekraczającej 760,00 zł brutto.

IV.a.2. Wręczenie nagród w Konkursie
Wręczenia nagród Laureatom Konkursu dokona przedstawiciel Kapituły Konkursu w dn.
31.01.2018 r. bezpośrednio po zakończeniu Konkursu. Przedstawiciel Kapituły Konkursowej
przekazuje wraz z nagrodą Protokół odbioru nagrody.
IV.a.3. Uprawnienia Laureatów
Laureaci Konkursu stają się posiadaczami nagród.
Laureatem Konkursu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia.
Laureatom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub
zastrzeżenia szczególnych jej właściwości.
IV. b. Ogłoszenie Laureatów konkursu nastąpi w dn. 13.02.2018 r. Teatrze im. J. Słowackiego
podczas przerwy koncertu Venus and Adonis.
V. NAGRODY
IV.b.1. Nagrody w Konkursie
Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez:
I. Prezent ufundowany przez Holding Liwa właściciela butikowych hoteli i restauracji Grupy
Likus Hotele i Restauracji oraz marki Delikatesy 13 i Vinoteka 13, o wartości nie
przekraczającej 760,00 zł brutto.
II. Dwutygodniowa dieta z dowozem od Michał Misiewicz i-fit, o wartości nie
przekraczającej 760,00 zł brutto.
III. Podwójne zaproszenie na koncert w ramach cyklu ICE Classic: Anne-Sophie Mutter, który
odbędzie się 12.03.2018r. o godzinie 19:30 w Centrum Kongresowym ICE, w sali S1,
o wartości nie przekraczającej 760,00 zł brutto.
IV.b.2. Wręczenie nagród w Konkursie
Wręczenia nagród Laureatom Konkursu dokona przedstawiciel Kapituły Konkursu w dn.
13.02.2018 r. bezpośrednio po zakończeniu Konkursu. Przedstawiciel Kapituły Konkursowej
przekazuje wraz z nagrodą Protokół odbioru nagrody.
IV.b.3. Uprawnienia Laureatów
Laureaci Konkursu stają się posiadaczami nagród.
Laureatem Konkursu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia.
Laureatom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub
zastrzeżenia szczególnych jej właściwości.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
VI.1. Publikacja regulaminu
Treść
niniejszego
Regulaminu
będzie
dostępna
na
stronie
internetowej:
http://www.operarara.pl/pl, a także będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Konkursu,
podczas jego realizacji.
VI.2. Dodatkowe Informacje
Dodatkowe Informacje na temat Konkursu udzielane są w siedzibie Organizatora oraz
telefonicznie pod numerem 012 354 26 30.

