REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Konkurs jest organizowany pod nazwą Klasyka kina.
2. Organizatorem Konkursu jest Tarnogórskie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 42600 Tarnowskie Góry
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym

https://www.facebook.com/tcktg/ w dniach 09.05 - 18.05.2022
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą
udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem TCK
c) jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które pojawi się na głównym
profilu TCK na Facebooku, odpowiedzi należy wysyłać w wiadomości prywatnej głównego profilu TCK na fb.
Nagradzamy 1 najszybszą, prawidłową odpowiedź.
§3
NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie będą podwójne zaproszenia na film „Dziewczyna Piętaszek” wyświetlany w TCK w
dniu 20 maja 2022r .
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest uczestnik, który prawidłowo i najszybciej odpowie na pytanie.
Nagradzana będzie 1 osoba, która jako pierwsza najszybciej odpowie prawidłowo na pytanie.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga
Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej na fb (w wiadomości prywatnej) w ciągu 5 (pięciu) dni
roboczych od opublikowania pytania.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą
elektroniczną na adres promocja@tck.net.pl w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod
rygorem przepadnięcia prawa do nagrody lub odpowiedzieć w wiadomości prywatnej na Facebooku.

6. Nagrody będą do odbioru na recepcji Tarnogórskiego Centrum Kultury w terminie wskazanym przez
Organizatora konkursu.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs
prowadzony przez Tarnogórskie Centrum Kultury
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim
związany.
9. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w konkursie.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
Dane osobowe w będą przetwarzane na potrzeby organizacji konkursu (w tym zbierania zgłoszeń) pn „Kobieca
Art. Arena” na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO w celu wyłonienia
zwycięzcy konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, promocji instytucji oraz sprawozdawczości, co jest prawnie
uzasadnionym interesem TCK. Podanie danych osobowych dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi
udział w konkursie. Dane nie będą używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą
profilowane.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności
konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.tck.net.pl

