
REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą #PoznajInstrument Skrzypce” i jest zwany dalej: „Konkursem".  

2. Organizatorem Konkursu jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 

1, 80-751 Gdańsk, zwana dalej Organizatorem. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook 

(https://www.facebook.com/Filharmonia) w dniach od 28.04.2019 do 29.04.2019 (do godziny 23:59:59).  

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: Uczestnikiem) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności 

prawnych mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

prawnego)  i jest Fanem profilu strony www.facebook.com/Filharmonia na Facebooku. Przez Fana 

rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu Facebook Organizatora i tym samym zyskała 

status Fana;  

b) nie jest pracownikiem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku, 

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku, 

d) zaakceptowała niniejszy regulamin.  

 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2 niniejszego Regulaminu.  

2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do  przesłania w terminie określonym w §1 ust. 3 odpowiedzi na 

pytanie konkursowe za pośrednictwem profilu wymienionego w §1 pkt. 3. 

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji 

rozstrzyga Organizator.  

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w Konkursie za pośrednictwem Facebooka w 

przeciągu 5 (pięciu) dni od daty zakończenia Konkursu. 

5. Celem potwierdzenia przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca musi odpowiedzieć w wiadomości na 

Facebooku w terminie maksymalnie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia wysłania wiadomości prywatnej 

przez Organizatora, pod rygorem utraty prawa do nagrody.  

6. Zwycięzca będzie mógł odebrać nagrodę osobiście w kasie biletowej znajdującej się na ul. Ołowianka 1, 80-

751 Gdańsk, po wznowieniu działalności Organizatora, która to informacja opublikowana zostanie na 

stronie głównej PFB oraz portalu społecznościowym Facebook. 

 

§ 4 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs trwa od 28.04.2019 do 29.04.2019 (do godziny 23:59:59). Wyłonienie Zwycięzców nastąpi do 

dnia 30.04.2020. 

2. Celem konkursu jest prawidłowa odpowiedź na pytanie „Jaki to utwór?”. Osoba, która pierwsza zgadnie 

i w komentarzach pod filmem zamieści tytuł utworu granego przez muzyków, otrzyma dwuosobowy 

bilet otwarty na wydarzenia organizowane przez Filharmonię do wykorzystania do końca września 2020.  

3. Jeśli z powodu obostrzeń spowodowanych koronawirusem COVID-19 nie będzie możliwe wykorzystanie 

biletu otwartego do końca września 2020, wtedy zostanie uzgodniony inny termin wykorzystania 

narody.  

4. Jeden uczestnik może przesłać wyłącznie jedną odpowiedź na pytanie konkursowe. 



§ 5 

NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

1. Nagrodą w Konkursie jest dwuosobowy bilet otwarty na wydarzenia organizowane przez Filharmonię 

do wykorzystania do końca września 2020 lub w innym terminie, o którym mowa w  §4 ust. 3. 

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową. 

3. Wybór Zwycięzców Konkursu dokonany przez  komisję powołaną przez Organizatora jest 

niepodważalny i nie przysługuje prawo do odwołania się od niego.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie nagród niezgodnie z ich 

przeznaczeniem i ewentualne szkody powstałe w wyniku ich niewłaściwego użytkowania.  

 

§ 6 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego, adresu konta poczty 

elektronicznej  oraz adresu niezbędnych do przekazania nagrody.  

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.  

3. Administratorem danych osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w 

Gdańsku, ulica Ołowianka 1 (80-751). Każdy Uczestnik Konkursu, którego  dane osobowe są 

przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych 

osobowych jest obowiązkowe w zakresie realizacji zadań związanych z prawidłowym 

przeprowadzeniem Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo 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. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania 

go na profilu Facebook. 

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

Facebook ani z nim związany. Jednocześnie Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs 

i jego przebieg.  

 

 


