REGULAMIN KONKURSU „Mikołajki z Leonardo”
§1
Przedmiot konkursu i procedura konkursowa
1. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych.
2. Osoba zgłaszająca musi się zgłaszać bezpośrednio i nie może przekazać zdobytego biletu innej
osobie. Nagrody nie można również wymienić na równowartość pieniężną.
3. Organizatorem konkursu jest Agencja MOSQI.TO, ul. Wigury 13/10, 90-302 Łódź, NIP 727 127
38 83, REGON 100110777
4. Konkurs odbędzie się na stronie: https://www.facebook.com/events/1973815702888466/
w dniach 06.12.2017-08.12.2017.
5. Zadaniem konkursowym jest odpowiedzenie w komentarzu pod postem konkursowym na
pytanie „Który ze znanych Mikołajów najbardziej odmienił bieg świata i dlaczego?”. Odpowiedź
musi być autorska i nie nosić znamion plagiatu, udzielona w dowolnej formie (pisemnej,
graficznej, video lub innej).
6. Zgłoszenia można nadsyłać najpóźniej do 08.12.2017r. do godziny 12:00.
7. Uczestnicy biorący udział w konkursie, muszą posługiwać się na facebooku imieniem
i nazwiskiem zgodnym z danymi na dowodzie osobistym.
8. Laureatów konkursu – w liczbie 5 osób - wyłoni Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób –
przedstawicieli Organizatora, która wybierze 5 najciekawszych odpowiedzi.
9. Koordynacją konkursu oraz przewodniczeniem Komisji Konkursowej będzie zajmował się
przedstawiciel działający w imieniu Organizatora – Magdalena Zielińska.
§2
Nagroda
Nagroda w konkursie jest rzeczowa – 5 pojedynczych zaproszeń do udziału wystawie „Leonardo da
Vinci – Energia Umysłu”, która odbędzie się w „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, przy ul. Targowej
1/3, 90-022 Łódź w dniach 25.11.2-17 do 3.06.2018, zwana dalej Wystawą. Każdy z biletów ma wartość
do 49 zł.

§3
Zasady ogłoszenia wyników konkursu i wręczania nagród
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.leonardowlodzi.pl
2. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie zwycięzców nastąpi najpóźniej 12 grudnia 2017
roku do godziny 17:00.
3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym
(imię i pierwsza litera nazwiska) oraz w wiadomości prywatnej na facebooku (o ile ustawienia
prywatności profilu zwycięzcy na to pozwolą).
4. Wyniki konkursu umieszczone będą w komentarzu pod postem konkursowym na stronie:
https://www.facebook.com/events/1973815702888466/
5. Nagrodę można zrealizować do 31 grudnia 2017 roku w dowolnym dniu tygodnia, nagrodę
odebrać można w kasie biletowej w EC1 Łódź – Miasto Kultury podając nazwisko zwycięzcy,
okazując dowód osobisty potwierdzający dane oraz po podpisaniu protokołu odbioru
nagrody i złożeniu oświadczenia, o którym mowa w §5 ust. 1, 2, 3.

6. Jeżeli laureat zdecyduje się na odbiór nagrody w dniu, w którym bilety są tańsze – nie
przysługuje mu zwrot pieniędzy w wysokości różnicy w cenie biletu.
§4
Wyjaśnienia treści i zmiana regulaminu
1. Uczestnicy Konkursu mogą zwracać się pocztą elektroniczną o wyjaśnienie postanowień
Regulaminu na adres leonardo@ec1lodz.pl
2. Odpowiedzi na zapytania związane z Regulaminem zostaną udzielone niezwłocznie, pod
warunkiem, że zapytania wpłyną pocztą elektroniczną na adres podany w ogłoszeniu
o Konkursie nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania wniosków. Wyjaśnienia
oraz informacje będą przekazywane pocztą elektroniczną.
3. Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs bez dokonywania wyboru laureatów.
4. Treść każdej dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Uczestnikom
Konkursu, którzy z zachowaniem formy pisemnej zwrócili się z wnioskiem o wydanie
Regulaminu, oraz opublikowana na stronie internetowej leonardowlodzi.pl
5. Dokonane przez Instytucję modyfikacje Regulaminu oraz udzielone wyjaśnienia są wiążące dla
wszystkich uczestników Konkursu.
§5
Oświadczenia uczestnika Konkursu
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku
z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że
ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie organizatora na podstawie wyrażonej
dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody w związku z wykonaniem postanowień
niniejszego regulaminu, a także informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do
wglądu do swoich danych i ich poprawienia.
2. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża
ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych
i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w
pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w niniejszym konkursie. Za wszelkie
roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.
3. Wzięcie udziału w konkursie i przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na ekspozycje i prezentacje pracy konkursowej przez Organizatora dla celów związanych
z informowaniem o przebiegu konkursu za pomocą środków masowego przekazu, w tym
zwłaszcza za pomocą Internetu, w prasie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych
Organizatora.
4. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu.
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

