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REGULAMIN PROJEKTU 

GRY MUZYCZNE – MUZYCZNA PRÓBA SIŁ 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa sposób organizacji i zasady uczestnictwa w grze muzycznej pt. „Muzyczna próba sił” 

(zwanej dalej „Grą” lub „Projektem”) – gry terenowej o tematyce muzycznej dla dorosłych i dzieci od lat 9. 

2. Organizatorem projektu jest Orkiestra Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie (03-849), ul. Grochowska 

272, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod numerem RIA/2/2008 (zwana dalej 

„Organizatorem”). 

3. Projekt realizowany jest w siedzibie Orkiestry, w budynku nr 1 – „Pałac”, do którego Orkiestra posiada tytuł 

prawny, zwanego dalej „Obiektem”.  

4. Projekt realizowany będzie w następujących terminach: 

a) 3 października 2019, godz. 17:00 – 21:00 

b) 4 października 2019, godz. 17:00 – 21:00 

5. Udział w Grze jest bezpłatny. 
 

II. Rekrutacja uczestników Gry 

 

1. W projekcie mogą wziąć udział dorośli i dzieci od lat 9 pod opieką opiekunów. 

2. Zgłoszenia do udziału w projekcie należy dokonać drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres 

anna.calusinska@sinfoniavarsovia.org. 

3. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 2 października 2019 do godziny 23:59. 

4. Jedna osoba może w jednej wiadomości zgłosić więcej niż jedną osobę. 

5. Liczba osób mogąca brać udział w projekcie jest ograniczona. 

6. Każda osoba zgłoszona otrzyma wiadomość mailową z potwierdzającą jej udział w Grze. 

 

III. Przebieg Gry 

 

1. Uczestnik Gry, który zakwalifikował się do udziału w projekcie jest zobowiązany stawić się w wyznaczonym 

przez Organizatora terminie w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia. 

2. Uczestnicy podczas Gry poruszają się po obiekcie w grupach (maksymalnie dziesięcioosobowych). 

3. Dzieci od lat 9 mogą brać udział w Grze jedynie pod opieką dorosłego opiekuna. 

4. Każda grupa na początku otrzymuje instrukcje i porusza się po obiekcie wykonując kolejne zadania. 

5. Po wykonaniu poprawnie wszystkich zadań każdy uczestnik gry otrzymuje od Organizatora nagrodę. 

 

IV. Postanowienia dodatkowe 

 

1. Uczestnik projektu wyraża nieodpłatnie zgodę na rejestrację fotograficzną, audialną i audio-video jego 

udziału w Grze (w szczególności jego wizerunku) oraz udziela licencji niewyłącznej wraz z prawem udzielania 

dalszej licencji – bez ograniczeń czasowych i terytorialnych – na korzystanie z tych utrwaleń przez Orkiestrę 

Sinfonia Varsovia do celów dokumentacyjnych, promocyjnych i reklamowych Orkiestry Sinfonia Varsovia na 

polach eksploatacji obejmujących: 

a) wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy utrwaleń, w tym techniką 

audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową; 

b) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za 

pomocą sieci multimedialnej, w tym sieci Internet; 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym 

w sieci Internet, przez stację radiową i telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utrwaleń w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
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2. Przesyłając zgłoszenie do projektu kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

administratora danych osobowych tj. Orkiestrę Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie (03-849), 

ul. Grochowska 272, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod numerem RIA/2/2008, 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych do celów związanych z rekrutacją oraz organizacją 

Akademii Sinfonia Varsovia. 

 

V. Klauzula informacyjna 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej „RODO”) administrator danych osobowych 

przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Orkiestra Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie (03-849), 

ul. Grochowska 272, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod numerem RIA/2/2008. 

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez e-

mail: michal.zajdowicz@twoj-abi.pl 

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i uczestnik nie jest zobowiązany do ich podania. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Osobą do kontaktów w sprawach projektu jest: 

Anna Całusińska: 

e-mail: anna.calusinska@sinfoniavarsovia.org, tel. 502 243 322 

2. Organizator zastrzega możliwość zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach oraz zakończenia 

rekrutacji do projektu bez wyłonienia uczestników. 

3. Regulamin obowiązuje od dn. 24.09.2019 r.  
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