REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU
„Wygraj bilet na koncert”
Regulamin konkursu
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs.
§2
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Chełmski Dom Kultury, 22 – 100 Chełm, Pl.
Tysiąclecia 1, wpisany do prowadzonego przez Urząd Miasta Chełm – Wydział Kultury, Sportu i
Turystyki, Rejestru Instytucji Kultury pod poz. 5, posiadający NIP: 563-19-28-599, REGON 000281507.
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com
pod adresem: https://www.facebook.com/ChelmskiDomKultury/ (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest
w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal
Facebook.com.
§4
Konkurs trwa od 13.09.2016 do 26.09.2016 do godziny 23:59.

II. UCZESTNICY KONKURSU
§5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach trwania konkursu:
1. Zapiszą się na wydarzenie - Marika Alternatywna Scena Chadeku – http://bit.ly/2cidS9f.
2. Nagrają film i umieszczą go na swoim profilu z TAGIEM: #AlternatywnaScenaChadeku.
W filmie tym zaproszą swoich znajomych na koncert Mariki w Chełmskim Domu Kultury.
W filmie, oprócz zaproszenia, koniecznie musi zostać podana datę i miejsce wydarzenia (30 września,
Chełmski Dom Kultury).

§6
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
przekazane Organizatorowi przez uczestników będą miały na celu ich identyfikację podczas odbierania
nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§7
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby odpowiedzialne
powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "Moderatorami").
2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a. Zapisać się na wydarzenie - Marika Alternatywna Scena Chadeku – http://bit.ly/2cidS9f.
b. Nagrać film i umieścić go na swoim profilu z TAGIEM: #AlternatywnaScenaChadeku.
W filmie tym należy zaprosić swoich znajomych na koncert Mariki w Chełmskim Domu Kultury.
c. W filmie, oprócz zaproszenia, koniecznie musi zostać podana datę i miejsce wydarzenia (30 września,
Chełmski Dom Kultury).
d. Film nie może zawierać wulgaryzmów.
3. Nagrodami w konkursie są dwuosobowe wejściówki na koncert: Marika – Alternatywna Scena
Chadeku w dn. 30.09.2016 o godz. 19:00.
4. Nagrody otrzyma 50 pierwszych uczestników konkursu, którzy spełnią warunki określone w § 8, pkt.
2 niniejszego konkursu. Decyduje czas umieszczenia filmu na profilu.
5. Każdy z uczestników Konkursu może uczestniczyć w nim tylko raz.
6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowanie na Stronie (fanpage'u) Organizatora do dnia 27.09.2016, do
godz. 16:00.
7. Nagrody będzie można odbierać od dnia 28 września od godz. 9:00, do dnia 30 września, do godz.
18:00 w punkcie informacyjnym Chełmskiego Domu Kultury (Chełm, Pl. Tysiąclecia 1).
Osoba odbierająca nagrodę musi przedstawić dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8
1. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą
wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym
Regulaminie.

