
REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 16 LISTOPADA 2020 r. 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest Regionalny 
Ośrodek Kultury, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 8, NIP: 5471008216 
(zwany dalej „Organizatorem”), w razie wątpliwości, pytań można je zgłaszać na adres e-
mailowy: promocja@rok.bielsko.pl 

2. Fundatorem nagród oraz przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy Kodeks cywilny 
jest Organizator.  

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia 
przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo 
dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Konkursu bądź jego przedłużenia.  
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja 

jego postanowień. 
7. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany 

przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego 
Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

8. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu 
www.facebook.com/TydzienKulturyBeskidzkiej (zwanej dalej “Fanpage”) i jest dostępny w 
formie ogłoszenia konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu 
Organizatora pod adresem www.facebook.com/TydzienKulturyBeskidzkiej  

9. Konkurs trwa od dnia 16 listopada 2020r. od godz. 19 do dnia 17 listopada 2020r. do godz. 19  
10. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 

Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 
 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 
 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, będące użytkownikami i posiadające 
aktywne konto w serwisie Facebook.com oraz które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej 
jako: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik oświadcza, że: 
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Konkursu; 
b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu,  
c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również 

regulaminu serwisu Facebook.com; 
d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w Konkursie; 
e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora. 
 

§ 3.  
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest kierowany do użytkowników serwisu Facebook.com, 

zgodnie z § 2. 
2. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedzi na pytanie: W swojej 30-letniej historii 

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne odbywały się w trzech miejscowościach. 
Wymień te miejscowości. 

3. Odpowiedź należy przesłać poprzez wiadomość prywatną.  
4. Laureatami konkursu zostanie pierwszych trzydzieści osób, które udzielą prawidłowej 

odpowiedzi.  
5. O wygranej konkursu Organizator poinformuje Uczestnika poprzez wiadomość prywatną. 
6. Warunkiem niezbędnym udziału w Konkursie, poza wypełnieniem przesłanek określonych w § 2 

i 3 ust. 2 i 3 Regulaminu jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
7. Zgłoszenia do konkursu można dokonać osobiście.  
8. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.  

http://www.facebook.com/TydzienKulturyBeskidzkiej


 
 

§ 4 
PRZEBIEG KONKURSU ORAZ PRZYZNANIE NAGRÓD 

 
1. Po zakończeniu konkursu Organizator dokona wyłonienia 30 pierwszych prawidłowych 

odpowiedzi na pytanie określone w § 3 ust. 2 Regulaminu. 
2. Decyzja Organizatora o przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
3. Organizator ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika za nieprzestrzeganie Regulaminu. 
4. Organizator rozstrzyga wszelkie spory wynikłe w czasie trwania Konkursu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej Nagrody, jeśli nie zostanie wybrany 

żaden Laureat Konkursu. 
6. O wynikach Konkursu zostanie powiadomiony każdy Laureat osobno w wiadomości prywatnej 

do dnia 18 listopada. 
7. Nagrodami w Konkursie są Kalendarze o wartości 30 złotych/egz. 
8. Laureaci otrzymują nagrodę za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres (na terenie Polski) 

wskazany w wiadomości prywatnej. Koszt związany z wysyłką nagród ponosi Organizator. 
9. Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne przedmioty. 

Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 
poszczególnych nagród. 

 
§ 5.  

 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA  
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 

Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie 
Uczestnika (podanie błędnego lub niepełnego adresu do doręczeń). 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez 
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych 
z usunięciem naruszeń niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.com. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 
aplikacji ze strony Facebook.com 

 
§ 8. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w 
celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

2.  Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez 
okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród nagrodzonemu Uczestnikowi, 
chyba że obowiązek ich dłuższego przechowywania wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

3.  Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. 
Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w 
Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 

4.  W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 
5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@rok.bielsko.pl  
6. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie http://www.rok.bielsko.pl/rodo.php  
 

 

 

§ 8. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Prawa i obowiązki Organizatorów i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w 

Regulaminie. 

mailto:iod@rok.bielsko.pl
http://www.rok.bielsko.pl/rodo.php


2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony na stronach internetowych https://tkb.art.pl/; 

http://rok.bielsko.pl/ oraz fanpage’u 

https://www.facebook.com/TydzienKulturyBeskidzkiej/about/?ref=page_internal  

3. Każdy Uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatorów Konkursu o wyjaśnienie treści 

niniejszego Regulaminu. 

4. Osoba do kontaktu ze strony Organizatorów:  pracownik Regionalnego Ośrodka Kultury w 

Bielsku-Białej. 

5. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.  
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