Raciborowice 104
32-091 Michałowice
www.wieniawa.eu

Regulamin Konkursu
”Wieniawa ku Krakowowi – Najlepszy film na YouTube”
§1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursach
pod nazwą ”Wieniawa ku Krakowowi – Najlepszy film na YouTube” (dalej:
„Konkurs”).
2.
3.

4.
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Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych
"WIENIAWA", z siedzibą w Raciborowice 104, 32-091 Michałowice,
NIP:
5130220903 REGON: 121492618 KRS: 0000380750 (dalej: Organizator).
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie dziesięciu osób, które w
komentarzu przyślą najbardziej błyskotliwe uzasadnienie - zdaniem Komisji
Konkursowej (w składzie: Piotr Zając, Roman Głowacki i Elżbieta Dworak)
wyboru filmu na YouTube Orkiestry Wieniawa (w dalszej części Regulaminu
osoba ta nazywana jest „Zwycięzcą”).
Konkurs odbywa się w dniach od 18.10.14. do 19.10.14. (dalej: „Czas
Trwania Konkursu”). Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu
trwania Konkursu, nie dłużej jednak niż o jeden dzień. Ewentualna informacja o
wydłużeniu Konkursu zostanie opublikowana w Serwisie oraz na Profilu fb.
Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej w dniu 19.10.2014 r.
Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady organizacji
Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu, jak i Organizatora.
Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także
komunikaty i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora, a
publikowane w Serwisie a także na Profilu fb
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Profilu fb.
Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i ma charakter dobrowolny.
§ 2.
Uczestnicy Konkursu

1.

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna zamieszkała na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zgłosi swój udział w Konkursie
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie Zarządu Stowarzyszenia
Inicjatyw Kulturalnych "WIENIAWA".
3. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu przez osoby
zainteresowane uczestnictwem. Przesłanie komentarza w poście dotyczącym
konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby Konkursu i wykorzystanie ich w celach
marketingowych przez Organizatora.
Uczestnik ma prawo w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych
4.
osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

5.

Prośba o usunięcie danych osobowych jest jednoznaczna z rezygnacją z
uczestnictwa w Konkursie i z nagrody w przypadku wygranej.
§ 3.
Zasady Konkursu
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Aby zgłosić swój udział w Konkursie należy:
a) w Czasie Trwania Konkursu, tj. od momentu publikacji postu o konkursie 18.10.14. do godziny 18.00 19.10.14. opublikować swój komentarz z
uzasadnieniem jaki film Orkiestry Wieniawa jest wg. niego najlepszy.
O zwycięstwie decyduje wybór najbardziej błyskotliwego - zdaniem Komisji
Konkursowej - komentarza.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu Konkursu tj. 19.10.14. o
godzinie 22.00 i przekazane Uczestnikom przez prywatną wiadomość na
Facebooku. Jeżeli Zwycięzca w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania
wiadomości od Organizatora nie odpowie na nią, nagroda przepada.
W przypadku, gdy okaże się, że zgłaszający nie spełnia warunków wskazanych w
§ 2 Regulaminu lub postawa Uczestnika w Konkursie narusza dobre obyczaje lub
jest sprzeczna z prawem, jego zgłoszenie zostaje unieważnione.
Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych kontaktowych skutkuje
wykluczeniem z Konkursu, a w razie wygranej odmową wydania Zwycięzcy
nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności z prawdą
danych podanych w zgłoszeniu.
Uczestnikiem Konkursu staje się każda osoba, której zgłoszenie dotrze na
konkursowy post Organizatora przez komentarz.
Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź - komentarz.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji
połączeń internetowych.

§ 4.
Pula nagród
Nagrodą w Konkursie jest BILET NA KONCERT "KU KRAKOWOWI" (w dniu
26.10.2014r. o godz. 18:00).
Zdobywca nagrody nie ma prawa do wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę
innego rodzaju.
Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się wygranej.
Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną ponieważ bilety nie
są sprzedawane.
Jedna osoba (imię, nazwisko i adres, numer telefonu) może wygrać jedną
nagrodę w Konkursie.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody, ani też prawo do zamiany nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent
pieniężny.

§ 5.
Zasady przyznawania nagród
1.

2.
3.

4.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w
przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, nieprawidłowej rejestracji,
zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w
przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w
niniejszym Regulaminie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z
przyczyn niezależnych od Organizatora.
W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania
na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez
podawanie nieprawdziwych danych osobowych, Uczestnik Konkursu zostanie
wykluczony w procesie przyznawania Nagród. Organizator nie ma obowiązku
informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień
Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych,
złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych
obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do
wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody,
nawet w przypadku spełnienia innych wymagań konkursowych.
Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki
Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.
§ 6.
Prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora

1.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że
jest osobą posiadającą zdolność do czynności prawnych lub jest osobą
nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, której rodzice lub inni
opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w Konkursie.
§ 7.
Postanowienia końcowe

1.

Podstawowym kanałem komunikacyjnym z Uczestnikami jest kontakt przez
wiadomości na Facebooku (w czasie trwania i po zakończeniu Konkursu).
Nieprawidłowości zgłaszane innymi kanałami, poza wypadkami wskazanymi w
Regulaminie, nie będą brane pod uwagę.
2. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego Regulaminu,
Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć w pierwszej kolejności do ich ugodowego
rozwiązania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie
jego trwania pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych
Uczestników Konkursu. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie zasad i
umieści nową wersję Regulaminu.
4.
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

