REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bilety na spektakl teatralny – Odjechana farsa”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj bilety na spektakl teatralny – Odjechana farsa” i
jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorami Konkursu są: portal informacyjny www.jaslo4u.pl (ul. Tadeusza Kościuszki 37/5,
38-200 Jasło) oraz Jasielski Dom Kultury (ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło).
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie głównej
portalu www.jaslo4u.pl oraz na profilu Facebook’owym tegoż portalu 15 października 2021 r.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności
prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego;
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny;
4. Pytanie konkursowe opublikowane zostanie o godzinie 10:00:00 na stronie głównej portalu
www.jaslo4u.pl w dniu 15.10.2021;
5. Zadaniem dla Uczestników jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
Odpowiedzi należy przesyłać w dniu publikacji pytania w określonym terminie (od godz. 14:00:00
do 23:59:59) na adres redakcja@jaslo4u.pl.
§3
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są 4 pojedyncze bilety na sztukę pt. „Odjechana farsa” w ramach XIII
Jesiennych Spotkań z Teatrem;
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w czasie określonym w regulaminie, jako
pierwsi udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe;
3. Jedna osoba może zdobyć nagrodę tylko raz w ramach całego Konkursu;
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od
zakończenia Konkursu;

4. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć
pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora niezwłocznie, w dniu wysłania
powiadomienia, pod rygorem przepadku prawa do nagrody;
5. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Jasielski Dom Kultury;
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród;
2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r., Organizator informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Firma Handlowo Usługowa
JASART Agnieszka Wnęk, Glinik Górny 195, 38-131 Gogołów.
b) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: redakcja@jaslo4u.pl;
c) Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród. Pozyskane
dane będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz rok po jego zakończeniu. Nie
przewiduje się udostępniania danych;
d) Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do własnych danych,
prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik Konkursu może w
dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co jednak będzie skutkowało
wycofaniem z udziału w Konkursie. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuj prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.jaslo4u.pl

