REGULAMIN KONKURSU
„Na spektakl to tylko razem”
organizowanego przez Impresariat Artystyczny Sense
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Na
spektakl to tylko razem” zwany dalej Konkursem.
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy
wykorzystaniu FanPage Bodo Cafe w serwisie Facebook.com na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizatorem Konkursu jest Impresariat Artystyczny Sense nazywany
dalej Organizatorem Konkursu.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób
sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami
zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego
Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a
serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w
związku z realizacją Konkursu.
UCZESTNICY KONKURSU
§2
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i która wykona
zadanie konkursowe określone przez Organizatora.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się
z Regulaminem i jego zaakceptowaniem w całości. Uczestnik Konkursu
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w Konkursie.
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§3
7. Konkurs jest przeprowadzany w dniach: 20.05 od g. 12:00 do 21.05.2016
g. 20:00 na osi czasu FanPage Bodo Cafe w serwisie Facebook z
wykorzystaniem natywnych rozwiązań serwisu - możliwości dodawania
przez Uczestnika Konkursu komentarzy pod treściami zamieszczonymi na
fanpage’u oraz możliwości polubienia treści.
8. Na osi czasu FanPage Bodo cafe zostanie opublikowane jedno pytanie
konkursowe w formie Posta Konkursowego, dotyczące wystawienia
spektaklu Bodo Café w Sosnowcu 22.05.2017 roku
9. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
a. Odpowiedzieć na pytanie: Z kim chciałabyś/chciałbyś pójść na
spektakl i dlaczego?
b. Umieścić odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym

10. Każdy Uczestnik może zamieścić pod Postem Konkursowym, dowolną
liczbę komentarzy, natomiast tylko jednokrotnie uczestnik może zostać
nagrodzony.
11. W momencie zgłoszenia do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926) w zakresie niezbędnym do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści
danych przez niego przekazanych, ich poprawiania oraz żądania
usunięcia.
12. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie
w przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe, które
zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe, dyskryminujące oraz inne, uznane
przez Organizatora za nieadekwatne.
13. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie
w przypadku naruszenia przez niego warunków niniejszego Regulaminu
w szczególności w sposób naruszający prawa osób trzecich. Decyzja
Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
14. Organizator Konkursu ma także prawo zdyskwalifikować Uczestnika,
który korzysta z konta na portalu społecznościowym Facebook, podając
fałszywe dane osobowe.
15. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli uczciwości udziału w
Konkursie.
16. Nie jest dozwolone logowanie się przez Uczestnika z wielu kont na
serwisieFacebook w celu wpływania na wynik Konkursu.
WYŁANIANIE LAUREATÓW
§4
1. Jury Konkursu, w skład którego wchodzą przedstawiciele Organizatora,
nagradza jednego Uczestnika Konkursu, który udzieli najciekawszej
odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.
2. Jeden Uczestnik Konkursu może w nim wygrać maksymalnie jedną
Nagrodę.
3. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona na profilu
FanPage Bodo Cafe w serwisie Facebook 21.05.2017 roku o godz. 20.00.
Laureat Konkursu zostanie również powiadomiony o wygranej poprzez
oznaczenie w komentarzu pod postem konkursowym oraz poprzez
odpowiedź na zwycięski komentarz.
4. Komentarze dodane pod Postem Konkursowym po czasie trwania
Konkursu nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Laureatów.
NAGRODY
§5
1. W Konkursie przewidziano następującą Nagrodę:
2. 1 podwójne zaproszenie na spektakl muzyczny Bodo Café dnia
22.05.2017 roku o godz. 18.00 w Sali Koncertowej Zespołu Szkół
Muzycznych w Sosnowcu ul. Wawel 2.
3. Laureat ma czas do 22.05.2017 do godz. 12.00 na potwierdzenie przyjęcia
Nagrody za pośrednictwem serwisu Facebook w wiadomości prywatnej
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do FanPage Bodo Cafe. W przypadku niezachowania powyższego terminu
lub formy Nagroda pozostaje w rękach Organizatora.
Po podwójne zaproszenie należy zgłosić się do Punktu Informacyjnego w
Zespole Szkół Muzycznych w dniu 22.05.2017 pomiędzy godziną 17.00 a
17.55.
Laureat Konkursu jest zobowiązany przy odbiorze Nagrody podpisać
dokument stwierdzający odbiór Nagrody i wylegitymować się dowodem
tożsamości.
Laureat Konkursu nie może domagać się zamiany Nagrody rzeczowej na
inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
W przypadku, gdy Laureat Konkursu w dniu 22.05.2017 r. do godziny
17:55 nie zgłosi się po odbiór Nagrody, Nagroda przepada.
Laureat traci prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub
uprawnień wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane
osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagród jeśli zgłoszone
odpowiedzi będą, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe
pod względem kreatywnym i jakościowym, niezgodne z przedstawionymi
w Regulaminie wymaganiami, lub jeśli liczba zgłoszeń nie będzie
wystarczająca.

REKLAMACJE
§7
1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez
Organizatora w formie pisemnej, na adres mailowy emilia@impresariatsense.pl, z dopiskiem Konkurs „Na spektakl to tylko razem”w terminie 3
dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres,
adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji zostanie powołana Komisja Reklamacyjna.
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty,
decyduje data stempla pocztowego.
5. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję
Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji.
6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest
ostateczna, a Uczestnikowi, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem
przysługuje powództwo do sądu powszechnego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Impresariatu
w okresie 20.05.2017-22.05.2017.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i
zakończenia Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia publikacji Uczestnika
Konkursu bez podania przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w
dowolnym momencie.
5. Informacja o zmianach będzie każdorazowo umieszczona na profilu
FanPage Bodo Cafe w serwisie Facebook.com.
6. Postanowienie o zamknięciu Konkursu wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia tego postanowienia na profilu FanPage Bodo Cafe w serwisie
Facebook.com.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne,
powstałe w trakcie wykonywania zadań konkursowych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób
trzecich.
9. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu określone są
wyłącznie w niniejszym Regulaminie; wszelkie informacje o Konkursie
dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie
informacyjny.
10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego.

