REGULAMIN AKCJI
„PRZEWIJAMY NAJLEPSZE WSPOMNIENIA”
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji
„Przewijamy najlepsze wspomnienia” (dalej: „Akcja”).
2. Organizatorem Akcji jest Instytut Druckiego – Lubeckiego z siedzibą w Warszawie,
ul. Cokołowa 4/36, 01-384 Warszawa, NIP: 1132853674 (dalej: „Organizator”).
3. Organizator jest jedynym podmiotem koordynującym projekt Muzeum Kaset.
4. W ramach akcji zbierane są kasety magnetofonowe, Walkmany oraz inne
przenośne odtwarzacze muzyczne, a także fotografie, teksty czy materiały wideo
przedstawiające wspomnienia związane z kasetami magnetofonowymi i
Walkmanami (dalej: „Materiały”).
5. Akcja zostanie przeprowadzona od 30.08.2019r. do 31.12.2020r.
6. Akcja nie podlega rejestracji na portalu zbiorki.gov.pl.
7. Regulamin stanowi podstawę Akcji, reguluje zasady uczestnictwa w Akcji, jak
również określa prawa i obowiązki Uczestników Akcji oraz prawa i obowiązki
Organizatora.
8. Uczestnictwo w Akcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
Uczestnicy Akcji są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
§2
1. Celem Akcji jest pozyskanie przez Organizatora Materiałów, które będą stanowiły
część kolekcji Muzeum Kaset.
2. Pozyskiwanie Materiałów przez Organizatora następuje w formie darowizny.
3. Materiały można przekazać listownie wysyłając je na adres: Skrytka pocztowa 38,
01-393 Warszawa 27 lub elektronicznie wypełniając formularz zamieszczony na
stronie: http://muzeumkaset.pl/spolecznosc/.
4. Po otrzymaniu Materiałów Organizator będzie się kontaktować listownie lub za
pośrednictwem poczty e-mail z Uczestnikami Akcji w celu podpisania umowy
darowizny.
5. W zamian za przekazanie materiałów do kolekcji Muzeum Kaset Uczestnicy Akcji
otrzymają zestaw akcesoriów Muzeum Kaset, w skład którego wchodzą: autorska
kaseta magnetofonowa i ołówek do awaryjnego przewijania kaset
magnetofonowych. Uczestnicy zostaną też włączeni do grona twórców Muzeum
Kaset.
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§3
1. Przekazanie materiałów jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym
przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku
Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności
prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i
zobowiązań:
a)

Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do przekazywanych Materiałów i nie
są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich;
b) Materiał przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na
rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Akcją;
c) w przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób,
udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do
celów związanych z Akcją.
2. Uczestnik akceptuje fakt, że przekazane Materiały mogą zostać wykorzystane na
potrzeby reklamy Muzeum Kaset w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie,
jaki obejmuje licencja, o której mowa w punkcie poniżej).
3. Uczestnicy przekazujący w ramach Akcji Materiały zobowiązują się udzielić
bezpłatnej, niewyłącznej licencji do Materiałów, do których posiada prawa
autorskie na czas nieokreślony i nieograniczony terytorialnie, na ich udostępnianie,
w celach niekomercyjnych, na następujących polach eksploatacji:
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)

utrwalenie, czyli rejestracja materiału na każdym nośniku audiowizualnym,
a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i
dysku komputerowym,
zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym kasety video i audio, dyski
audiowizualne, techniką celuloidową, światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego,
publiczne odtwarzanie i wyświetlanie,
nadawanie w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych za pomocą wizji
i fonii przewodowej, bezprzewodowej, jakąkolwiek techniką – niezależnie
od systemu, standardu i formatu, w tym nadawanie przez stację naziemną
i nadawanie kablowe,
sporządzenie wersji obcojęzycznych,
użyczenie, nieodpłatna wymiana nośników, na których materiał utrwalono
lub zwielokrotniono,
wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnych,
publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
wszelkie wykorzystanie materiału w serwisach interaktywnych udostępnianych
widzom za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych w tym
sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych,
przerabianie i przetwarzanie z zachowaniem osobistych praw autorskich
Wykonawcy, dokonywanie skrótów, wykorzystywanie w utworach
multimedialnych i łączenia z innymi utworami,
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k)

w celach archiwizacyjnych.

4. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich
praw osobistych w stosunku do przekazanych materiałów.
5. Organizator zobowiązuje się
o pochodzeniu Materiałów.

do

każdorazowego

zamieszczenia

informacji

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Akcji
Materiałów:
a) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych
niezgodnie z zasadami Regulaminu;
b) o złej jakości technicznej;
c) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub
naruszające obowiązujące przepisy prawa;
d) naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź dobra
osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób
trzecich;
e) zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące
jakichkolwiek towarów niezwiązanych z kasetami magnetofonowymi lub
Walkmanami.
7. W momencie przekazania Materiałów, Uczestnik akceptuje Politykę Prywatności
Muzeum Kaset, którą można znaleźć na stronie: http://muzeumkaset.pl/kontakt/.
§4
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji poprzez wysłanie oświadczenia o
rezygnacji na adres e-mail info@muzeumkaset.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub skrócenia czasu
trwania Akcji bez podania przyczyny.
3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Akcji, przy czym zmiany Regulaminu
nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia
któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego
organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą
Organizatora oraz Uczestnika.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
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