
 

REGULAMIN KONKURSU E-MAILOWEGO 

DLA UCZESTNIKÓW KONCERTU KOŃCZĄCEGO SEZON 

ARTYSTYCZNY 2016/2017 

I. Postanowienia ogólne 
 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu e-mailowego polegającego na 
udzieleniu odpowiedzi na pięć pytań konkursowych umieszczonych na portalu społecznościowym 
Facebook.com, w newsletterze oraz na stronie www.filharmoniagorzowska.pl. 
 

1.2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które nabyły lub nabędą bilet na koncert 
„W KRAINIE OPERETKI, TANGA I CZARDASZA” kończący sezon artystyczny 2016/2017, 
organizowany w dniu 30 czerwca 2017 o godzinie 20.00 w Sali Koncertowej, zwany dalej 
Koncertem.  

 

1.3. Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska, 
z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Dziewięciu Muz 10. - zwane dalej Organizatorem.  
 
1.4. Konkurs organizowany jest w terminie  28-30.06.2017 r., przy czym: 

1.4.1. Dnia 28.06.2017 r., w godz. 10.00 – 12.00 na stronie www.filharmoniagorzowska.pl, 
w newsletterze  oraz na portalu społecznościowym Facebook.com umieszczonych 
zostanie pięć pytań konkursowych. 

1.4.2. Dnia 30.06.2017 r., podczas Koncertu  wyłonionych zostanie trzech zwycięzców Konkursu, 
na podstawie Rankingu Uczestników Konkursu sporządzonego podczas posiedzenia Komisji 
Konkursowej. 

 
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 
2.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy dnia 28.06.2017 r., w godz. 10.00 – 12.00 wysłać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konkurs@filharmoniagorzowska.pl, wiadomość 
elektroniczną zawierającą odpowiedzi na zadane w ogłoszeniu konkursowym pytania, oraz dane 
Uczestnika Konkursu, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. 
 
2.2. W przypadku nadesłania przez  jednego Uczestnika Konkursu 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 Konkursu. 
 
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby 
trzeciej podanych przez zgłaszającego Uczestnika Konkursu. Podanie nieprawdziwych danych 
skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 

 

http://www.filharmoniagorzowska.pl/


 
 

III. Zasady przyznawania nagród Konkursowych 
 

3.1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pięć zadanych 
w ogłoszeniu konkursowym pytań. 
 
3.2. Kryterium wyłonienia Zwycięzców jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pięć pytań 
konkursowych, które podlegają ocenie Komisji Konkursowej Organizatora. Poza kryterium 
poprawności decyduje również kolejność nadsyłania odpowiedzi. Do Rankingu Uczestników Konkursu 
kwalifikowane są jedynie zgłoszenia zawierające wszystkie poprawne odpowiedzi na pytania 
konkursowe. 
 

3.3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona 
z przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa będzie nadzorować prawidłowość sporządzenia 
Rankingu Uczestników Konkursu i na jego podstawie przyzna nagrody konkursowe, stosownie do 
postanowień niniejszego Regulaminu. Z czynności Komisji Konkursowej zostanie sporządzony 
protokół. 
 

3.4. Ranking Uczestników Konkursu stanowi listę uczestników, którzy nadesłali prawidłowe 
odpowiedzi na pytania konkursowe ułożone w kolejności nadesłania e-maili. 
 
3.5. W Konkursie nagrodzonych zostanie 3 Uczestników Konkursu, którzy otrzymają  następujące 
nagrody, odpowiednio do kolejności nadesłania poprawnych odpowiedzi, stosownie do Rankingu 
Uczestników Konkursu, pod warunkiem udziału w Koncercie: 

 Pierwsza nagroda konkursowa - ZŁOTY ABONAMENT w postaci KARTY MELOMANA, 
która upoważniać będzie do wstępu na wszystkie koncerty w ramach abonamentów 
dostępnych w sprzedaży w sezonie artystycznym 2017/2018 w Centrum Edukacji Artystycznej 
– Filharmonii Gorzowskiej; 

 Druga nagroda konkursowa - VOUCHER o wartości 2.000 zł brutto, uprawniający do 
nabycia wycieczki objazdowej lub pobytowej, ufundowany przez Biuro Podróży ITAKA; 
Voucher przeznaczony będzie do zrealizowania w Salonie Sponsora, w okresie 
od 30.06.2017 r. do 30.06.2018 r. Voucher jest imienny i nie ma możliwości wymiany na 
gotówkę lub zamiany na inne świadczenia. 

 Trzecia nagroda konkursowa - ZAPROSZENIE NA KONCERT INAUGURUJĄCY SEZON 
ARTYSTYCZNY  2017/2018. 
 

3.6. Warunkiem otrzymania nagrody jest uczestnictwo w Koncercie oraz osobisty odbiór nagrody. 
 
3.7. W przypadku nieobecności zwycięzcy na 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 oraz opublikowane na 
stronie Organizatora w ramach portalu społecznościowego Facebook.com, w newsletterze oraz na 
stronie www.filharmoniagorzowska.pl. 
 
4.2. Każdy ze Zwycięzców Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie 
jego imienia i nazwiska na stronie Organizatora, w newsletterze oraz na portalu społecznościowym 
Facebook.com.  
 
4.3. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. 
Uczestnikowi Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda. 
 



 
4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody 
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 
 
4.5. Podatek od nagród za pierwszą i trzecią nagrodę konkursową, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, uiści Organizator Konkursu.  
 

4.6. Podatek od nagród za drugą nagrodę konkursową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uiści 
Biuro Podróży ITAKA.  
 
V. Postępowanie reklamacyjne 

 
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy Konkursu 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 Konkursu, 
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 Konkursu 
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 z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. 922) 
 
6.2. 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. 
 

6.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz 
prawo ich poprawiania. 
 
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 dla siedziby Organizatora.  
 
7.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 


