Regulamin Konkursu na portalu Facebook.com oraz stronie festiwal aktorstwa.pl trwającego
w dniach 5.10.2012 - 9.10.2012

§ 1.
DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin") oznaczają:
1. "Konkurs" – Konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem " Festiwal Aktorstwa Filmowego
im. Tadeusza Szymkowa".
2. "Organizator" – organizator Konkursu: Festiwal Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa
reprezentowanym przez: STAJKO FILM 52-244 Wrocław ul.Hufcowa 75 Stanisław Dzierniejko.
3. "Uczestnik" – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Konkursie.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu
cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności.
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie
www.festiwalaktorstwa.pl i w serwisie Facebook.com dla osób, które są fanami strony.
Konkurs prowadzony jest w dniach 5.10.2012- 9.10.2012
Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia bądź skrócenia terminu trwania Konkursu.

§3
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, która:
(a) posiada status fana na Profilu, a w związku z tym posiada również zweryfikowane konto w Serwisie,
(b) ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Konkursie mogą brać również udział bez prawa do nagród pracownicy, byli pracownicy lub członkowie
władz Organizatora, podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu a także członkowie najbliższej
rodziny tych osób.

3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji warunków uczestnictwa określonych w ust. 1 – 3.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości zgłoszenia do Konkursu nowych Uczestników
w trakcie jego trwania , o czym powiadomi na stronie internetowej.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Wysłanie swojego zgłoszenia w ramach Konkursu oznacza
akceptację niniejszego regulaminu. Każda osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
7. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane
Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe
mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi
otrzymanie nagrody.

§4
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane
przez Organizatora.
2. Aby przystąpić do Konkursu należy:
a. korzystać z platformy Facebook.com,
b. zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie www.festiwalaktorstwa.pl w zakładce
„KONKURSY”,
c. zostać fanem strony Scandic Wrocław oraz Festiwalu Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa
3. By uzyskać możliwość odbioru nagrody należy:
a. wysłać wypełniony formularz zadany przez Organizatora za pośrednictwem strony www.festiwalaktorstwa.pl
odpowiadając z uwzględnieniem zastrzeżeń na pytania.
b. odpowiedzieć poprawnie na zadane pytanie.
4. Zasady nagradzania zwycięzców:
a. Za zwycięzcę konkursu będzie uznana osoba, która prawidłowo odpowiedziała na pytanie konkursowe. Jeśli
osób, które prawidłowo odpowiedziały na pytanie konkursowe, będzie więcej niż jedna, a liczba tych osób
będzie nieparzysta, wówczas zwycięzcą będzie osoba figurująca na środku listy osób. W przypadku, gdy liczba
osób, które prawidłowo odpowiedziały na pytanie konkursowe, będzie parzysta, wówczas za zwycięzcę
zostanie uznana osoba, której pozycja na liście odpowiadać będzie pierwszej liczbie drugiej połowy

ogólnej liczby wszystkich osób. W przypadku kiedy wygranych w konkursie jest więcej niż jedna, powyższy
mechanizm jest powielany do wyczerpania nagród.
b. Warunkiem otrzymania nagrody jest kliknięcie ‘Lubię to!’ na stronie Festiwalu Aktorstwa w Filmowego im,
Tadeusza Szynkowa Facebook.com oraz na stronie Scandic Wrocław Facebook.com, odpowiedź na pytanie
poprzez wysłanie formularza zamieszczonego na stronie festiwal aktorstwa.pl
c. Jedna osoba może tylko raz w ciągu trwania konkursu wygrać nagrodę.
d. Odpowiedzi mogą być zgłaszane do 9.12.2012 do godz. 24.00. Po upływie tego czasu Organizator
przystępuje do weryfikacji poprawności odpowiedzi.
e. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 10.10..2012
f. Skontaktujemy się z zwycięzcami drogą mailową. Festiwal Aktorstwa Filmowego ma prawo do podania

na stronie Facebook.com nazwisk zwycięzców.

§5
NAGRODY
1. Za zwycięzcę konkursu będzie uznana osoba, która prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe i spełni
warunki wymienione w paragrafie 4..
2. Zwycięzca otrzyma voucher na pobyt weekendowy w Scandic Wrocław (dla 2 osób, na 2 noce ze
śniadaniem).
3. Organizator - wykorzystując w tym celu adresy poczty elektronicznej - skontaktuje się ze zwycięzcami.
4. Nagroda zostaną wysłane pocztą na adres podany przez zwycięzców.
5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie
przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
6. Dojazd do Hotelu Scandic Wrocław pokrywa zwycięzca konkursu. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu
do hotelu Scandic Wrocław.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z Facebook.com w żaden sposób.
Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (adresu e-mail, danych adresowych wraz z imieniem i nazwiskiem) zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz do otrzymywania informacji dotyczących nowych usług i akcji
uruchamianych w ramach działań marketingowo-promocyjnych Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o
zmianach będzie umieszczona na stronie Festiwalu Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa w serwisie
Facebook.com.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń
do Konkursu i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. Organizator nie odpowiada także za
problemy techniczne wynikłe z winy platformy Facebook.com.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń w
Konkursie bez podania przyczyny.
5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez
Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
7. Zasady Konkursu dostępne są na stronie festiwal aktorstwa.pl w zakładce AKTUALNOŚCI
8. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

