
Regulamin Konkursu Różanego 2020 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs Różany  (dalej „Konkurs”) jest organizowany w terminie i na zasadach określonych w treści 

niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, 

w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i 

obowiązki Uczestników Konkursu. 

3. Organizatorem Konkursu jest Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie przy ulicy Żółkiewskiego 

4 (99-302) (dalej “Organizator”). 

4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie w serwisie 

www.facebook.com (dalej: Facebook), na profilu Kutnowskiego Domu Kultury. 

5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których 

wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 

listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook zostaje zwolniony z odpowiedzialności związanej z 

przeprowadzaniem Konkursu. 

§2. Terminy Konkursu 

1. Konkurs rozpocznie się 6.09.2020 i będzie trwał do 14.09.2020 do godziny 12:00.  

2. W tym czasie (6.09-14.09) będzie możliwe dodawanie odpowiedzi konkursowych w komentarzach 

pod postem konkursowym na profilu Kutnowskiego Domu Kultury na Facebooku. 

3. Wyniki Konkursu ogłoszone  będą 14.09.2020 o godzinie 16:00 na profilu Kutnowskiego Domu 

Kultury na Facebooku. 

§3. Zasady i przebieg Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie. 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w 

Regulaminie oraz posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook, które nie może być kontem 

fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w Regulaminie serwisu Facebook dostępnym pod 

adresem https://www.facebook.com/legal/terms. 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć  pracownicy Organizatora. 

3. Zasady wzięcia udziału w konkursie: 

a) Aby wziąć udział w Konkursie należy dodać komentarz pod postem konkursowym. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. 



5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy będzie czuwać jury składające się z 

3 pracowników Organizatora. 

6. W Konkursie wyłoniony zostanie tylko jeden Zwycięzca, który otrzyma nagrodę w postaci roweru 

ufundowanego przez firmę Ideal Europe Sp. z o. o. 

7. Zwycięzcą zostanie osoba, która zamieści pod postem konkursowym komentarz, który będzie 

dokończeniem zdania: „Kocham Kutno, bo...” 

8. Jury wybierze komentarz, który uzna za najbardziej ciekawy i kreatywny, który wyróżniać się będzie 

na tle innych pomysłem i jakością.  

9. Zwycięzca  Konkursu będzie mógł odebrać nagrodę po zgłoszeniu się w wiadomości prywatnej na 

profilu Kutnowskiego Domu Kultury.  Odbiór nagrody jest możliwy tylko osobiście w Kutnowskim 

Domu Kultury od wtorku 15.09.2020 do środy 30.09.2020 (od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 10:00 do 16:00). Przy odbiorze nagrody należy potwierdzić wiarygodność konta z Facebooka oraz 

okazać dokument potwierdzający tożsamość. Wymagane będzie pisemne pokwitowanie  odbioru 

nagrody. 

§4. Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 1182 z pózn. zm.) 

(„ustawa o ochronie danych osobowych”). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celach z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach 

określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

4. Uczestnicy poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie i 

udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail, 

pseudonim (opcjonalnie) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności na podanie do 

publicznej wiadomości imienia, nazwiska lub pseudonimu, którym posługują się w serwisie Facebook. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy zamieszczonych przez Użytkowników, 

które będą sprzeczne z prawem lub będą nawoływać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, 

lub mogą zostać uznane za propagujące przemoc lub za materiały pornograficzne lub materiały 

obraźliwe wobec innych osób czy grup.  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą 

elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności 

ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). 

 

 



§6. Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz stronie internetowej 

Kutnowskiego Domu Kultury https://www.kdk.net.pl/ 

2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie 

charakter informacyjny. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz postanowienia Regulaminu serwisu Facebook. 

4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania. 


