
Regulamin Konkursu „500. Mały Książę” 

(dalej: „Regulamin”) 

§ 1. 

Organizator 

1. Organizatorem Konkursu „500. Mały Książę” (dalej: „Konkurs”) jest Teatr Muzyczny 

ROMA z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 49, działający jako samorządowa 

instytucja artystyczna, wpisana do Rejestru Instytucji Artystycznych pod numerem RIA/119/85, 

REGON: 000278072, NIP: 526-03-70-850 (dalej: „Organizator”). 

 

§ 2. 

Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 03.10.2017 r. o godz. 12.00 i zakończy się w dniu 05.10.2017 r. o 

godzinie 10.00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). 

2. Prace konkursowe należy zamieszczać w komentarzach do postów do dn. 05.10.2017 r. do godz. 

10.00.  

 

§ 3. 

Komisja konkursowa 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny nadesłanych prac do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator 

powołał komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wchodzą 3 osoby wskazane przez 

Organizatora. 

 

§ 4. 

Uczestnicy 



1. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora 

Konkursu.  

§ 5. 

Zasady i przebieg Konkursu 

1. Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem strony konkursowej pod adresem 

www.facebook.com/TeatrMuzycznyRoma (dalej: „Strona”). 

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi stworzyć samodzielną pracę, na której dowolną 

techniką przedstawi wybraną postać z „Małego Księcia”. Następnie należy wykonać zdjęcie tej pracy i 

zamieścić ją w komentarzu pod postem konkursowym.  

3. Komisja dokona oceny Prac, uwzględniając w szczególności interpretację, walory estetyczne i 

pomysł na stworzenie pracy konkursowej.  

4. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie 

www.facebook.com/TeatrMuzycznyRoma, 05.10.2017 r. o godz. 12.00.  

 

§ 6. 

Nagrody 

1. Nagrodą w Konkursie jest podwójne zaproszenie na dowolny spektakl dziecięcy, wystawiany na 

Novej Scenie Teatru Muzycznego Roma. Nagroda jest ważna do 31 grudnia 2017 r. Uzgodnienie 

wyboru konkretnego spektaklu nastąpi w porozumieniu Uczestnika z Organizatorem.  

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia 

Regulaminu. 

2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na Stronie Organizatora. 

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za 



pośrednictwem adresu e-mail: karolina.was@teatrroma.pl. 

4. Organizatorowi przysługuje na każdym etapie trwania Konkursu prawo do zmiany Regulaminu, a 

także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia. W 

przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na Stronie, ze stosownym 

wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie 

będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. 

W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli 

prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie. 


