
Regulamin konkursu „Bajkowe zgadywanki” na Facebooku 

  

I. Postanowienia ogólne. 

1.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska, 

z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Dziewięciu Muz 1. - zwana dalej Organizatorem.  

 

1.2. Konkurs organizowany jest w dniu 25.04.2021 r. 

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na 

udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe umieszczone w serwisie społecznościowym 

Facebook. Nagrody zostaną przyznane na podstawie odpowiedzi internautów oraz kolejności 

nadesłania odpowiedzi. 

1.4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzana przez 

serwisy Instagram oraz Facebook, ani z nim związana, co zwalnia serwisy z 

odpowiedzialności za ewentualne roszczenia uczestników.  

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

2.1. Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać profil na Facebooku. 

2.2. Udział w konkursie polega na wysłuchaniu koncertu familijnego „Bajkowe zgadywanki”, 

który transmitowany będzie online w dniu 25 kwietnia 2021, a następnie przesłaniu 

odpowiedzi na pytanie – melodie z jakich bajek/ filmów rozpoznaliście podczas tego 

koncertu? Odpowiedzi przesyłane będą drogą mailową na adres 

konkurs@filharmoniagorzowska.pl. Nagrody przewidziano dla pierwszych dziesięciu osób, 

które wskażą najwięcej prawidłowych odpowiedzi.  

2.3. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też 

zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane. 

2.4. Udział 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 wykonanie zadania konkursowego przez godzinę 

od momentu zakończenia koncertu familijnego „Bajkowe zgadywanki” w dniu 25 kwietnia 

2021. 

mailto:konkurs@filharmoniagorzowska.pl


3.2.  Kryterium wyłonienia Zwycięzców jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, 

które podlega ocenie Komisji Konkursowej Organizatora oraz kolejność nadesłania 

odpowiedzi.   

3.3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursów czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona 

z przedstawicieli Organizatora. Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość sporządzenia 

rankingu Uczestników Konkursu i na jego podstawie przyzna nagrody Konkursowe, 

stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. Z czynności Komisji zostanie 

sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu. 

3.4. W konkursie nagrodzonych zostanie 10 uczestników, którzy otrzymają podwójne 

zaproszenia na wybrany przez siebie koncert familijny w Filharmonii Gorzowskiej w sezonie 

artystycznym 2021/2022.   

IV. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie 

4.1. Wyniki Konkursu, zostaną opublikowane na profilu Organizatora w ramach serwisu 

społecznościowego Facebook, niezwłocznie po zakończeniu konkursu i wyłonieniu 

zwycięzców. 

4.2. Każdy ze Zwycięzców Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą 

wiadomości email. 

4.3. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu osobiście w siedzibie CEA – 

Filharmonii Gorzowskiej. 

4.4. Każdy ze Zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i 

nazwiska na profilu Organizatora w serwisach społecznościowych  Instagram oraz Facebook. 

W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda zostanie przyznana 

kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników spełniającemu warunki Konkursu. 

4.5. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki 

Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda. 

4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru 

nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 

4.7. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi. 

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. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Centrum Edukacji 

Artystycznej – Filharmonia Gorzowska. 

6.2. W sprawach związanych z danymi osobowymi  należy  kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, e-mail: iod@filharmoniagorzowska.pl. 

6.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu  przeprowadzenia konkursu na 

podstawie zgody uczestnika konkursu. Uczestnik Konkursu zgłaszając w nim swój udział 

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. 

6.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu  jest 

niezbędność tego przetwarzania do przeprowadzenia konkursu.  

6.5. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą na zasadzie dobrowolności i po 

upływie 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu zostaną one komisyjnie zniszczone, z wyjątkiem 

danych laureatów Konkursu, lub przetwarzane będą do momentu, gdy uczestnicy konkursu 

wyrażą  skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych 

osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń 

lub obrony przed  takimi roszczeniami. 

6.6.  Dane osobowe uczestnika konkursu mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, 

wyłącznie w związku z realizacją  celów konkursu. 

6.7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia 

danych osobowych. Przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem 

przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych  

szczególną sytuacją uczestnika konkursu. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

6.8. Uczestnikowi konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik konkursu uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia. 

 



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. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

  

 


