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REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 

pn. „FOTEL KONESERA” 

 

 

§ 1 

 

1. Niniejszy Regulamin programu partnerskiego pn. „Fotel Konesera w przestrzeni NFM”, 

zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług, realizowanych przez 

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, zwane dalej NFM, z siedzibą we 

Wrocławiu. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Koneserze – rozumie się przez to: osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, osobę prawną lub inny podmiot posiadający osobowość 

prawną, która przystąpi do programu poprzez zakupienie wybranego pakietu 

świadczeń  

2) NFM – rozumie się przez to: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z 

siedzibą we Wrocławiu ,instytucję kultury miasta Wrocławia, współprowadzoną 

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu Gminę Wrocław, 

Województwo Dolnośląskie, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy 

Wrocław pod nr RIK 38/2014, REGON: 022414470, NIP: 897-179-86-77, z siedzibą: 

pl. Wolności 1, 50-044, Wrocław, 

3) Fotelu Konesera – rozumie się przez to: Fotel (miejsce siedzące) udostępnione przez 

NFM w ramach programu, znajdujące się w Sali Głównej, w obiekcie NFM, pl. 

Wolności 1, 50-044, Wrocław, na którym to fotelu zostanie umieszczona tabliczka, 

o której mowa w pkt 4, po wykupieniu odpowiedniego pakietu świadczeń,  

4) Tabliczce – rozumie się przez to: wykonaną przez NFM i zgodnie z projektem NFM, 

tabliczkę z danymi zawartymi w zgłoszeniu do programu(stanowiącym załącznik do 

niniejszego regulaminu) zgodnymi z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

umieszczoną na podłokietniku fotela konesera, 

5) Certyfikacie – rozumie się przez to: dokument potwierdzający udział w programie, 

wydany wyłącznie na życzenie Konesera. 

6) Pakiecie Świadczeń – rozumie się przez to: zestaw usług wykonywanych przez NFM 

na rzecz Konesera, opisanych w niniejszym Regulaminie, zwany dalej Pakietem. 

3. Podstawą świadczenia usług w ramach Pakietu jest złożenie wypełnionego zgłoszenia 

do programu oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy NFM, wskazany w tym 

zgłoszeniu. 

4. Pozyskane przez NFM środki ze sprzedaży Pakietów zostaną przeznaczone na 

wspieranie działalności statutowej NFM.  

Uwaga! Zakup Pakietu Świadczeń nie oznacza zakupu biletu na koncerty/wydarzenia 

organizowane przez NFM i podmioty zewnętrzne. Nie jest również równoznaczny z 

rezerwacją miejsca na zakupionym Fotelu Konesera z tabliczką, na 

koncertach/wydarzeniach, w sytuacji, gdy bilety na koncerty/wydarzenia organizowane 

przez NFM i podmioty zewnętrzne, nie są już dostępne przed datą wykupienia danego 

Pakietu . 

 

§ 2 

 

1. W ramach programu partnerskiego dostępne są następujące Pakiety: 
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1) Pakiet 1000 zł, za cenę 1000,00 zł brutto(słownie: tysiąc złotych 

0/100), w ramach którego Koneser otrzymuje następujące 

świadczenia: 

− wykonanie przez NFM i umieszczenie tabliczki na Fotelu 

Konesera z imieniem i nazwiskiem/nazwą firmy Konesera 

albo wskazanym przez Niego tekstem (dane do 

umieszczenia na tabliczce przekazane zostaną w 

zgłoszeniu do programu); o należyty stan i wygląd 

tabliczek dba NFM; tabliczki po upływie świadczenia usług 

w ramach pakietu pozostają w NFM;  

− Fotel Konesera zlokalizowany jest na Amfiteatrze rząd I i 

II 

− Udział , w trakcie trwania programu, w spotkaniu osób, 

które wspierają NFM; spotkanie odbędzie się w obiekcie 

NFM; o terminie spotkania Koneser zostanie 

powiadomiony w formie elektronicznej na adres e-mail 

podany w zgłoszeniu do programu 

− Wymienienie Konesera, wyłącznie za jego zgodą zawartą w 

zgłoszeniu, z imienia i nazwiska na oficjalnej stronie 

internetowej NFM (przez czas obowiązywania wybranego 

przez Konesera Pakietu ) oraz w wybranych przez NFM 

wydawnictwach drukowanych dla NFM 

− Otrzymanie na życzenie Konesera pamiątkowego Certyfikatu 

wydanego przez NFM (certyfikat zostanie przesłany do 

Konesera w formie papierowej na adres pocztowy podany w 

zgłoszeniu) 

2) Pakiet 2000 zł, za cenę 2000,00 zł brutto (słownie : dwa tysiące 

złotych 0/100), w ramach którego Koneser otrzymuje następujące 

świadczenia: 

− wykonanie przez NFM i umieszczenie tabliczki na Fotelu 

Konesera wyłącznie z imieniem i nazwiskiem/nazwą firmy 

Konesera albo dedykacją (dane do umieszczenia na 

tabliczce przekazane zostaną w zgłoszeniu do programu); 

o należyty stan i wygląd tabliczek dba NFM; tabliczki po 

upływie świadczenia usług w ramach pakietu pozostają w 

NFM;  

− Fotel Konesera zlokalizowany jest na II Balkonie na 

miejsca i rząd do wyboru. 

− Udział , w trakcie trwania programu, w spotkaniu osób, 

które wspierają NFM; spotkanie odbędzie się w obiekcie 

NFM; o terminie spotkania Koneser zostanie 

powiadomiony w formie elektronicznej na adres e-mail 

podany w zgłoszeniu do programu 

− Wymienienie Konesera, wyłącznie za jego zgodą zawartą 

w zgłoszeniu, z imienia i nazwiska na oficjalnej stronie 

internetowej NFM (przez czas obowiązywania wybranego 

przez Konesera Pakietu ) oraz w wybranych przez NFM 

wydawnictwach drukowanych dla NFM 

− Otrzymanie na życzenie Konesera pamiątkowego 

Certyfikatu wydanego przez NFM (certyfikat zostanie 
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przesłany do Konesera w formie papierowej na adres 

pocztowy podany w zgłoszeniu) 

− Usługi consierge: rezerwacja miejsc na wydarzenia 

organizowane przez NFM w Sali Głównej NFM (z 

zastrzeżeniem, iż rezerwacja fotela z tabliczką w Sali 

Głównej NFM będzie możliwa w ramach jego dostępności, 

a w przypadku braku możliwości rezerwacji fotela z 

tabliczką zarezerwowane zostanie inne miejsce, o ile 

będzie to możliwe).  Założona rezerwacja jest ważna do 

dwóch tygodni przed koncertem Możliwa jest rezerwacja 

w różnych strefach cenowych. W przypadku rezygnacji z 

rezerwacji czy zakupu w czasie obowiązywania rezerwacji 

- istnieje możliwość skorzystania z usługi do daty 

koncertu/wydarzenia w granicach dostępności miejsc. 

3) Pakiet 5000 zł za cenę minimum 5000,00 zł brutto (słownie: pięć 

tysięcy złotych), obejmujący dwa fotele obok siebie, w ramach 

którego Koneser otrzymuje następujące świadczenia: 

− wykonanie przez NFM i umieszczenie tabliczki na Fotelu 

Konesera wyłącznie z imieniem i nazwiskiem/nazwą firmy 

Konesera albo dedykacją (dane do umieszczenia na 

tabliczce przekazane zostaną w zgłoszeniu do programu); 

o należyty stan i wygląd tabliczek dba NFM; tabliczki po 

upływie świadczenia usług w ramach pakietu pozostają w 

NFM;  

− Fotel Konesera zlokalizowany jest na I Balkonie rzędy 

boczne po prawej i lewej stronie I miejsca 1-10 

− Udział , w trakcie trwania programu, w spotkaniu osób, 

które wspierają NFM; spotkanie odbędzie się w obiekcie 

NFM; o terminie spotkania Koneser zostanie 

powiadomiony w formie elektronicznej na adres e-mail 

podany w zgłoszeniu do programu 

− Wymienienie Konesera, wyłącznie za jego zgodą zawartą 

w zgłoszeniu, z imienia i nazwiska na oficjalnej stronie 

internetowej NFM (przez czas obowiązywania wybranego 

przez Konesera Pakietu ) oraz w wybranych przez NFM 

wydawnictwach drukowanych dla NFM 

− Otrzymanie na życzenie Konesera pamiątkowego 

Certyfikatu wydanego przez NFM (certyfikat zostanie 

przesłany do Konesera w formie papierowej na adres 

pocztowy podany w zgłoszeniu) 

− Usługi consierge: rezerwacja miejsc na wydarzenia 

organizowane przez NFM w Sali Głównej NFM (z 

zastrzeżeniem, iż rezerwacja fotela z tabliczką w Sali 

Głównej NFM będzie możliwa w ramach jego dostępności, 

a w przypadku braku możliwości rezerwacji fotela z 

tabliczką zarezerwowane zostanie inne miejsce, o ile 

będzie to możliwe).  Założona rezerwacja jest ważna do 

dwóch tygodni przed koncertem Możliwa jest rezerwacja 

w różnych strefach cenowych. W przypadku rezygnacji z 

rezerwacji czy zakupu w czasie obowiązywania rezerwacji 
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- istnieje możliwość skorzystania z usługi do daty 

koncertu/wydarzenia w granicach dostępności miejsc. 

− Otrzymanie książek programowych wydarzeń, dla których 

organizatorem jest NFM. 

4) Pakiet 10000 zł, za cenę 10000,00 zł brutto (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych), obejmujący tzw. boks , tj. 4 fotele w układzie 

kwadratu, w ramach którego Koneser otrzymuje następujące 

świadczenia: 

− wykonanie przez NFM i umieszczenie tabliczki na Fotelu 

Konesera wyłącznie z imieniem i nazwiskiem/nazwą firmy 

Konesera albo dedykacją (dane do umieszczenia na 

tabliczce przekazane zostaną w zgłoszeniu do programu); 

o należyty stan i wygląd tabliczek dba NFM; tabliczki po 

upływie świadczenia usług w ramach pakietu pozostają w 

NFM;  

− Fotel Konesera (boksy) dostępny jest w całej Sali Głównej 

wg wyboru Konesera z wyłączeniem Balkonu I rząd III. 

Udział, w trakcie trwania programu, w spotkaniu osób, 

które wspierają NFM; spotkanie odbędzie się w obiekcie 

NFM; o terminie spotkania Koneser zostanie 

powiadomiony w formie elektronicznej na adres e-mail 

podany w zgłoszeniu do programu 

− Wymienienie Konesera, wyłącznie za jego zgodą zawartą 

w zgłoszeniu, z imienia i nazwiska/nazwy firmy na 

oficjalnej stronie internetowej NFM (przez czas 

obowiązywania wybranego przez Konesera Pakietu ) oraz 

w wybranych przez NFM wydawnictwach drukowanych 

dla NFM 

− Otrzymanie na życzenie Konesera pamiątkowego 

Certyfikatu wydanego przez NFM (certyfikat zostanie 

przesłany do Konesera w formie papierowej na adres 

pocztowy podany w zgłoszeniu) 

− Usługi consierge: rezerwacja miejsc na wydarzenia 

organizowane przez NFM w Sali Głównej NFM (z 

zastrzeżeniem, iż rezerwacja fotela z tabliczką w Sali 

Głównej NFM będzie możliwa w ramach jego dostępności, 

a w przypadku braku możliwości rezerwacji fotela z 

tabliczką zarezerwowane zostanie inne miejsce, o ile 

będzie to możliwe).  Założona rezerwacja jest ważna do 

dwóch tygodni przed koncertem Możliwa jest rezerwacja 

w różnych strefach cenowych. W przypadku rezygnacji z 

rezerwacji czy zakupu w czasie obowiązywania rezerwacji 

- istnieje możliwość skorzystania z usługi do daty 

koncertu/wydarzenia w granicach dostępności miejsc. 

− Otrzymanie książek programowych wydarzeń, dla których 

organizatorem jest NFM. 

−  

2. Wykonywanie świadczeń rozpoczyna się w terminie do 10 dni roboczych od dnia 

wpływu środków na rachunek bankowy NFM, za wykupiony pakiet .  
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3. Ostatecznego wyboru lokalizacji Fotela Konesera, w ramach obszarów, o których mowa 

w ust. 1 dokonuje NFM.  

4. NFM zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia napisu na tabliczce, jeśli 

zaproponowany przez kupującego napis narusza prawo, dobre obyczaje lub jest 

obraźliwy, godzi w dobre imię. 

 

§ 3 

1. Kwota za zakup Pakietu Świadczeń stanowi kwotę brutto. Kwota za zakup Pakietu 

płatna będzie przelewem bankowym na rachunek NFM nr: 40 1020 5242 0000 2202 0182 

3731 z dopiskiem FOTEL KONESERA. Przed dokonaniem wpłaty kupujący zobowiązany 

jest do wypełnienia zgłoszenia do programu i przesłanie go w formie załącznika na 

adres fotelkonesera@nfm.wroclaw.pl lub do siedziby NFM na adres: Pl. Wolności 1, 50-

071 Wrocław, z dopiskiem na kopercie: Fotel Konesera. Wpłata oznacza zgodę na 

postanowienia Regulaminu.  

2. Koneser ma prawo w każdej chwili zrezygnować z przysługujących świadczeń  

w ramach wybranego Pakietu (ze wszystkich lub z niektórych z nich), o czym 

obowiązany jest niezwłocznie powiadomić NFM. Rezygnacja nie wiąże się ze zwrotem 

jakiejkolwiek kwoty na rzecz Konesera.  

 

§ 4 

 

1. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) [dalej „RODO”]. 

2. Administratorem danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda 

Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław, wpisane do Rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Gminę Wrocław nr RIK 38/2014, zwane dalej NFM; 

3. IOD NFM jest Piotr Schmidt (iod@nfm.wroclaw.pl). 

4. Dane osobowe uczestnika programu będą zbierane i przetwarzane jedynie w celu 

uczestniczenia przez uczestnika programu w programie oraz przesyłania informacji 

związanych z działalnością Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO – ze względu na konieczność prowadzenia marketingu 

własnych produktów i usług na rzecz widzów NFM. 

5. Dane osobowe będą udostępniane na nośnikach DS w przestrzeni NFM, materiałach 

drukowanych, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej NFM. 

6. NFM nie zamierza przekazać danych do państwa trzeciego. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji działań w ramach programu. 

8. Każdy uczestnik programu ma prawo do wglądu, sprostowania i usunięcia swoich 

danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania. 

9. Każdy uczestnik programu ma prawo do wniesienia umotywowanego pisemnego 

żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację 

uczestnika programu, jak również ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych w innych niż podane wyżej celach lub wobec przekazywania 

ich innemu administratorowi danych. 

10. Każdy uczestnik programu może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować 

będzie brakiem możliwości uczestnictwa w programie. 

12. Dane osobowe uczestników programu nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

mailto:fotelkonesera@nfm.wroclaw.pl
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§ 5 

 

1. Świadczenia na rzecz Konesera trwają przez okres 12 miesięcy, liczonych od daty 

dokonania wpłaty. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

3. Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu są możliwe wyłącznie za 

zgodą Dyrektora NFM. 

4. NFM ma prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania programu. W przypadku zmiany 

Regulaminu do zgłoszeń, które wpłynęły przed datą dokonania zmiany, stosuje się 

dotychczasowe postanowienia Regulaminu. 

 

 

 

  

 


