REGULAMIN KONKURSU
„MACKIE MAJCHER – NARZĘDZIA ZBRODNI”

§ 1. DEFINICJE
1. KONKURS – forma rozrywki rozgrywana w przestrzeni FACEBOOK.
2. ORGANIZATOR – Organizatorem „Konkursu MACKIE MAJCHER – NARZĘDZIA
ZBRODNI” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Krakowski Teatr Variete z siedzibą w
Krakowie (31-559), ul. Grzegórzecka 71.
3. UCZESTNIK – każda pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, która
zgłosiła się do udziału w dniach 02.11-05.11.2018 r., i wykonała zaplanowane zadanie.
4. NAGRODA GŁÓWNA – jedno podwójne zaproszenie na premierę spektaklu „Opera za
trzy grosze”.
5. REGULAMIN – niniejszy Regulamin.
§ 2. CEL
1. Regulamin określa warunki i reguły Konkursu, organizowanego przez Organizatora.
2. Przez organizację Konkursu rozumie się udostępnienie wypowiedzi w sposób i na
zasadach określonych w § 3 Regulaminu, przekazanie nagród do odbioru w Kasie
Teatru oraz wszystkie inne czynności zmierzające do jego prawidłowego przebiegu.
3. Celem głównym Konkursu jest promocja spektaklu „Opera za trzy grosze”
zorganizowanego przez Organizatora.
§ 3. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs odbywa się od godziny 10.00, 02 listopada 2018 do godziny 12.00. 05 listopada
2018 r.,
2. Uczestnicy powinni zalogować się na Facebooku, wejść na fanpage Organizatora:
odszukać
post
dotyczący
https://www.facebook.com/krakowskiteatrvariete,
Konkursu „MACKIE MAJCHER – NARZĘDZIA ZBRODNI” i postępować zgodnie z
instrukcją.
3. Zgodnie z instrukcją, zadaniem Uczestników Konkursu jest udostępnienie grafiki
konkursowej w trybie publicznym oraz wysłanie wiadomości prywatnej z prawidłową
odpowiedzią na zadane pytanie „Jakie narzędzie zbrodni kojarzy Ci się z Mackiem
Majchrem”.

4. Uczestnicy, którzy od godziny 10.00, 02 listopada 2018 do godziny 12.00 05 listopada
2018 r. prawidłowo wykonają zadanie określone w ust. 3 wezmą udział w losowaniu
Nagrody Głównej. Wylosowanie zwycięzcy zostanie przeprowadzone przez
pracownika Krakowskiego Teatru Variete w dniu 6 listopada o godzinie 11:00 i
udostępnione za pośrednictwem fanpagu Teatru na portalu Facebook. Zwycięzcy
Nagrody Głównej muszą skontaktować się z Działem Organizacji Widowni lub Kasą
(organizacja.widowni@teatrvariete.pl, kasa@teatrvariete.pl tel. 12 442 7802 lub 12 442
7800 wew.3) i podać dane wskazane w ust. 5.
5. Uczestnik, który chce odebrać Nagrodę Główną zobowiązany jest podać
Organizatorowi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
7. Uczestnicy przystępując do Konkursu biorą na siebie pełną odpowiedzialność
cywilnoprawną na cały czas trwania Konkursu.
8. W przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, bądź utrudniania
realizacji Konkursu innym Uczestnikom, w dowolnym momencie Konkursu,
Organizator ma prawo do wykluczenia go z Konkursu. Decyzja Organizatora w tej
kwestii jest ostateczna.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Uczestników Konkursu
mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
10. W przypadku, kiedy w wyniku wykonania zadania określonego w ust. 3 Uczestnik
Konkursu naruszy dobre imię Organizatora i/lub osób trzecich lub gdy będą zawierało
sformułowania niecenzuralne, zostaną przez Organizatora objęte cenzurą lub
usunięte. Za niecenzuralne uznawane są wpisy i/lub zdjęcia o charakterze wulgarnym,
poniżającym, zawierające treści pornograficzne, a także dyskryminujące z uwagi na
rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną i
poglądy polityczne. W takim przypadku Uczestnik nie będzie brał udział w losowaniu
Nagrody Głównej
11. Organizator nie jest stroną między Uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra
mogą być naruszone w czasie Konkursu.
§ 4. UCZESTNICY I REJESTRACJA
1.
2.

Warunkiem Uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja Uczestnika poprzez wykonanie
zadania określonego w § 3. ust. 3.
Poprzez rejestrację lub zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestników w zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z zgodnie z ogólnym
c)

3.

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016)

opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali
społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku Uczestnika, a
także jego imienia i nazwiska,
Poprzez rejestrację lub zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, iż
zapoznał się i rozumie postanowienia Regulaminu.

§ 5. ZWYCIĘZCA
Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik Konkursu, którym w dniu 06 listopada 2018 r. o
godzinie 11 po prawidłowym wykonaniu zadania określonego w §3 ust. 3 zostanie
wylosowany przez pracownika Krakowskiego Teatru Variete.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
W sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym
Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
Organizator zastrzega możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji Konkursu
przed czasem jej zakończenia, nie wręczając Nagród.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami
nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi
lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
Uczestnictwo w Konkursie nie rodzi żadnych roszczeń względem Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne,
mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora, na wydarzeniu i fanpage
Organizatora (Facebook).

