REGULAMIN KONKURSU „Kawa z Katarzyną Skrzynecką”
(dalej „Regulamin”)
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu („Kawa z Katarzyną Skrzynecką” dalej: Konkurs) jest Regionalny Ośrodek
Kultury w Katowicach, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego, z siedzibą: ul. PCK 19,
40-057 Katowice, o numerze NIP: 9542404075, zwanego dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony Organizatora znajdującej się pod adresem:
https://www.facebook.com/rok.katowice (dalej: Fanpage ROK), zamieszczonej na portalu
społecznościowym Facebook.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany
ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Serwis
społecznościowy Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników za
przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkowników są
przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
4. Konkurs trwa od 29 października 2015 r. godz. 14:00 do 30 października 2015 r. godz. 12:00.
5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne przebywające na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, które są osobami pełnoletnimi.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. W przypadku,
gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba nie spełniająca warunków
uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w
Konkursie.
3. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook,
założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (zwane dalej: „Profilem”). Dane
zawarte na profilu (imię i nazwisko) muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Ponadto osoby,
które będą przedstawione na zdjęciu muszą wyrazić zgodę autorowi zdjęcia na publikację ich
wizerunku.
4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

5. Osoby spełniające opisane warunki uczestnictwa w Konkursie mogą przystąpić do Konkursu.
Przystąpienie do Konkursu następuje w chwili jednoczesnego spełnienia warunków:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej Organizatora
www.rok.katowice.pl
b) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: w którym roku powstał Pałac Kultury Zagłębia w
Dąbrowie Górniczej?

§ 3 Nagroda
1. W Konkursie przyznane zostanie podwójne zaproszenie na Salon Kultury Kawa z Gwiazdą, którego
gościem będzie Katarzyna Skrzynecka (2 listopada 2015r.) w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie
Górniczej.
(dalej: „Nagrody”)
2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na inną lub też wypłacenia ekwiwalentu
pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby
trzecie.

§ 4 Rywalizacja Konkursowa
1. Zadaniem Uczestników jest odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: „W którym roku
powstał Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej? Odpowiedz należy umieścić w komentarzu pod
postem konkursowym. Decyduje kolejność udzielenia prawidłowej odpowiedzi.
2. Administrator Fanpage’a ROK pozostawia sobie prawo do usuwania komentarzy oraz postów,
które naruszać będą powyższe, tj. komentarzy powszechnie używanych za wulgarne czy obraźliwe.
3. Wybierając zwycięzców Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie odpowiedzi opublikowane w
regulaminowym czasie określonym w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.

§ 5 Wyniki i wydawanie nagród
1. Po zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje uczestników poprzez komentarz z imieniem i
nazwiskiem zwycięzcy pod postem konkursowym.
2. Zwycięzcy zostaną poproszeni o wysłanie e-maila na podany adres, a następnie drogą e-mailową
danych adresowych niezbędnych do wysłania Nagrody lub osobistego odbioru.
3. W przypadku wystąpienia rozbieżności między imieniem i nazwiskiem zwycięzcy a nazwą
reprezentującego go profilu w serwisie Facebook, Organizator może odstąpić od wydania nagrody.
4. W przypadku nieprzesłania przez zwycięzcę danych niezbędnych do wysłania Nagrody w terminie
określonym w komentarzu ogłaszającym zwycięzców, Organizator wybierze kolejne osoby, którym
przekazane zostaną Nagrody.
5. Koszt przesyłki pokrywa Organizator.

§ 6 Nadzór i reklamacje
1. W celu zapewnienia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję
konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące Organizatora.
2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora
Konkursu. Reklamacje rozpatrywane będą do 14 dni od momentu ogłoszenia zwycięzców Konkursu.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator tj. Regionalny
Ośrodek Kultury w Katowicach, z siedzibą przy ul. PCK 19, 40-057 Katowice.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są do celów związanych z uczestnictwem w
Konkursie, publikacja imienia i nazwiska laureatów Nagrody, rozpatrywanie ewentualnej reklamacji i
skarg, a także do celów obowiązujących przepisów prawa.
3. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania rymowanek umieszczanych pod postem
konkursowym przez uczestników konkursu. Wierszyki zostaną podpisane imieniem i
nazwiskiem autora.

