Regulamin Konkursu 13.02.2018

Art.1. Organizator i czas trwania Konkursu.
1.1.

Organizatorem Konkursu jest:

 WINE SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 255, 30-198 Kraków, NIP
6772294246, KRS 0000283199,
 Bonito.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komandosów 1/3, 32-085 Modlniczka, NIP:
6762400623, REGON: 120954264, KRS: 0000593375.

1.2. Konkurs organizowany jest we współpracy z Filharmonią im. Karola Szymanowskiego,
z siedzibą przy ul. Zwierzyniecka 1, 31-105 Kraków, wpisaną do rejestru instytucji kultury
prowadzoną przez Samorząd Województwa Małopolskiego pod numerem 5/99 z dnia 12
lipca 1999
1.3. Udział w Konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku powyżej18 lat.
1.4. Termin konkursu to 13.02.2018.
1.5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wypełnieniem Ankiety dostępnej
dla słuchaczy Koncertu „Pożegnanie Karnawału” Filharmonii Krakowskiej w dniu 13 lutego
2018 roku.
Art. 2.
2.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania wypełnioncyh Ankiet
oraz udostępniania ich innym podmiotom w celach informacji o wynikach Konkursu, jego
promocji i popularyzacji z podaniem nazwiska autora.
2.2. Do udziału w Konkursie niezbędne jest

wyrażenie przez uczestnika zgody na

wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Konkursu zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane
osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora,
wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
Art. 3. Przedmiot Konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest podanie odpowiedzi w formie pisemnej na zadane w Ankiecie

1 pytanie w formie zamkniętej oraz 1 pytanie w formie otwartej.
Art. 4. Zgłaszanie uczestnictwa.
4.1. Złożenie wypełnionej Ankiety pracownikom Obsługi Widowni podczas Koncertu 13
lutego 2018 roku w Filharmonii przy ul. Zwierzynieckiej 1, 31-103 w Krakowie jest
jednoznaczne z Uczestnictwem w konkursie.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Ankiety z Konkursu, jeśli Ankieta
będzie zawierała treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami w szczególności
nawiązywała do faszyzmu, rasizmu czy też będzie naruszały dobra i godność osób
trzecich.
Art. 5. Jury i wyłanianie zwycięskich Ankiet:
5.1. Wyboru zwycięskich Ankiet dokonuje Jury przyznając dwa rodzaje nagród dla
czterech zwycięzców konkursu.
5.2. Jury złożone z trzech członków tworzą osoby wybrane przez Organizatorów. W skład
jury wchodzi przedstawiciele Organizatorów oraz przedstawiciel Filharmonii im. Karola
Szymanowskiego w Krakowie.
5.3. Jury dokonuje oceny Ankiet. Decyzja o przyznaniu nagród autorom 4 najciekawszych
odpowiedzi zapada w czasie obrad.
5.4. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej w dniu 19 lutego 2018 roku na stronie
internetowej

www.filharmonia.krakow.pl

oraz

na

profilu

Filharmonii

na

portalu

społecznościowym Facebook. Zwycięzcy zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej
telefonicznie oraz mailowo.

Art. 6. Postanowienia końcowe.
6.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Współorganizatora
konkursu oraz ich rodziny.
6.3. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem decydują Organizatorzy.

