Regulamin konkursu e-mailowego o abonamenty

I. Postanowienia ogólne.
1.1 Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska, z siedzibą
w Gorzowie Wlkp., ul. Dziewięciu Muz 10. - zwane dalej Organizatorem.
1.2. Konkurs organizowany jest w terminie 23-27.06.2014r., przy czym:
1.2.1. Dnia 23.06.2014 r., w godz. 10.00 – 12.00 na stronie www.filharmoniagorzowska.pl oraz
portalu społecznościowym Facebook.com umieszczone zostaną trzy pytania konkursowe.
1.2.2. Dnia 27.06.2014r., podczas koncertu „Zjednoczone Siły Kultury prezentują Piosenki Stare Jak
Świat” wyłonionych zostanie dwóch zwycięzców konkursu, na podstawie Listy Uczestników Konkursu
sporządzonego podczas posiedzenia Komisji Konkursowej.
1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na udzieleniu
odpowiedzi na trzy pytania konkursowe umieszczone na portalu społecznościowym Facebook.com
oraz na stronie www.filharmoniagorzowska.pl.
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie
2.1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@filharmoniagorzowska.pl , prawidłowe zgłoszenie wraz z odpowiedziami na zadane
w ogłoszeniu konkursowym pytania, jednocześnie wpisując w treści e-maila swoje dane, tj.: imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
2.2. W przypadku nadesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednej wiadomości e-mail z
odpowiedziami, uwzględnione zostaną wyłącznie odpowiedzi, które zostały przesłane w pierwszej
nadesłanej wiadomości.
2.3. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające
nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.
2.4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym
Regulaminie.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od
niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby
trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
III. Zasady przyznawania nagród Konkursowych
3.1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na trzy zadane w
ogłoszeniu konkursowym pytania.

3.2. Kryterium wyłonienia Zwycięzców jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na trzy pytania
konkursowe, które podlegają ocenie Komisji Konkursowej Organizatora. Poza kryterium poprawności
decyduje również kolejność nadsyłania odpowiedzi.
3.3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursów czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z
przedstawicieli Organizatora. Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość sporządzenia Listy
Uczestników Konkursu i na jego podstawie przyzna nagrody konkursowe, stosownie do postanowień
niniejszego Regulaminu. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem
Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.
3.4. W konkursie nagrodzonych zostanie 2 uczestników, którzy otrzymają ZŁOTY ABONAMENT w
postaci KARTY MELOMANA, która upoważniać będzie do wstępu na wszystkie koncerty w ramach
abonamentów dostępnych w sprzedaży w sezonie artystycznym 2014/2015 w Centrum Edukacji
Artystycznej-Filharmonii Gorzowskiej.
3.5. Warunkiem otrzymania nagrody jest uczestnictwo w koncercie „Zjednoczone Siły Kultury
prezentują Piosenki Stare Jak Świat” w dniu 27.06.2014r., w Amfiteatrze o godzinie 20:00 oraz
odbiór nagrody podczas wymienionego koncertu osobiście bądź przez upoważnionego
przedstawiciela.
3.6. W przypadku nieobecności zwycięzcy bądź jego reprezentanta na wskazanym w punkcie 3.5
koncercie nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z rankingu Uczestników Konkursu.
IV. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie
4.1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora podczas koncertu „Zjednoczone Siły
Kultury prezentują Piosenki Stare Jak Świat” oraz opublikowane na stronie Organizatora w ramach
portalu społecznościowego Facebook.com oraz na stronie www.filharmoniagorzowska.pl.
4.2. Każdy ze Zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na
stronie Organizatora oraz na portalu społecznościowym Facebook.com.
4.3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu e-mail, numeru
telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
4.6. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.
4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
4.8. Podatek od nagród uiści Organizator Konkursu.
V. Postępowanie reklamacyjne
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na
piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i powód reklamacji.

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o
decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
VI. Dane Osobowe
6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych.
6.2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora,
w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, a także na warunki
przedstawione w niniejszym regulaminie.
VII. Postanowienia końcowe
7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie WWW.filharmoniagorzowska.pl .
7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie
wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.
7.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
7.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

