REGULAMIN KONKURSU
PARTONI ROKU 2021
Konkurs odbywa się w 5 edycjach – odpowiadających poszczególnym patronom 2021 roku. Każda edycja
odbywa się na takich samych zasadach. Edycje odpowiadają datom urodzin patronów.
Organizator:
 Organizatorem konkursu jest MBP w Siechnicach
Centrum Kultury w Siechnicach
55 – 010 Siechnice, ul. Fabryczna 15
71 311 54 48
bpsiechnice1@kultura-siechnice.pl; www.kultura-siechnice.pl
 Patroni 2021
Krzysztof Kamil Baczyński - 100 rocznica urodzin / 22 stycznia 1921 /
Stefan Wyszyński - 120 rocznica urodzin / 3 sierpnia 1901 /
Stanisław Lem - 100 rocznica urodzin /12 września 1921/
Cyprian Kamil Norwid - 200 rocznica urodzin / 24 września 1821 /
Tadeusz Różewicz - 100 rocznica urodzin / 9 października 1921 /

Zasady Konkursu:
1. W ramach Konkursu opublikowanych zostanie 5 postów na Fanpage Centrum Kultury w Siechnicach @cksiechnice. Każdy post konkursowy zawiera 3 pytania.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Zgłoszeniem konkursowym jest wysłanie wiadomości prywatnej do Fanpage’a CK w Siechnicach,
wiadomość ta będzie zawierała odpowiedź na trzy pytania zawarte w poście konkursowym danego dnia.
5. Pod uwagę będzie brana pierwsza wiadomość wysłana przez Użytkownika do Fanpage’a zawierająca
prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe. Kolejne wiadomości zawierające odpowiedzi poprawione lub
uzupełnione odpowiedzi nie będą brane pod uwagę jako zgłoszenie konkursowe.
6. Prawdziwość podanych danych profilu osobowego Użytkownika jest warunkiem otrzymania ewentualnej
nagrody w Konkursie.
7. Zgłoszenia konkursowe poddane zostaną ocenie komisji, która sprawdzą poprawność odpowiedzi.
8. W konkursie każdorazowo zostaną przyznane 3 nagrody, łącznie 15 nagród przez cały czas trwania
konkursu.
9. Nagrodą w Konkursie są książki.
10. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa w ciągu 24 godzin od momentu publikacji postu z
pytaniami, w terminach publikacji postów konkursowych.
11. Lista laureatów będzie publikowana każdorazowo w dniu następującym po publikacji postu
konkursowego na Fanpage’u CK w Siechnicach.
12. Nagrody do odbioru w siedzibie organizatora w terminie do 14 dni roboczych.

Postanowienia końcowe:
1. Konkurs prowadzony jest na Fanpage Centrum Kultury w Siechnicach - @cksiechnice
2. Poprzez przystąpienie do Konkursu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Centrum Kultury w Siechnicach, ul. Fabryczna 15 (55-011), tel. 71 3997, w celach związanych z
realizacją konkursu i wyłonieniem laureatów.
3. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją
jej treści.
Klauzula informacyjna
Przetwarzanie danych osobowych:
•
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Centrum Kultury w Siechnicach.
•
Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu:
realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, doręczenia nagród.
•
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy uczestnik
Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania.
•
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska
i wizerunku jako uczestnik Konkursu
na stronie Organizatora www.kultura-siechnice.pl oraz na fanpage’u Organizatora www.facebook.com/cksiechnice
i www.instagram.com/cksiechnice
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie.
interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

W sprawach spornych ostateczna

