Regulamin konkursu
1.

Organizatorem konkursu jest Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki.

2.

Kupony konkursowe można będzie oddawać w specjalnie wyznaczonym miejscu podczas uroczystości
otwarcia wystaw „Wajda w plakacie – 90 lat” oraz „Rysunki Andrzeja Wajdy” w dniu 6.03.2016
w godz. 13.00-14.00.

3.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych osób
biorących udział w przygotowaniu Konkursu.

4.

W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

5.

Uczestnikami konkursu stają się osoby, które prawidłowo wypełniły, podpisały oraz przekazały
wypełniony kupon konkursowy we wskazanym przez Organizatora punkcie. Zadaniem konkursowym
jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe.

6.

Komisja konkursowa składająca się z dwóch przedstawicieli Organizatora wyłoni zwycięzców spośród
uczestników konkursu, którzy przekazali wypełniony kupon konkursowy zgodnie z regulaminem
konkursu i prawidłowo odpowiedzieli na wszystkie pytania konkursowe, odbędzie się w dniu
6.03.2016 przed pokazem filmowym „Andrzej Wajda – dokumentalnie” o godz. 17.00.

7.

Komisja konkursowa przyzna 15 nagród w postaci 5 podwójnych wejściówek na koncert z cyklu
Filharmonia Suwałk: Movie Night (18.03.2016), 5 podwójnych wejściówek na koncert SBF’2016:
Rozgrzewka (21.04.2016) oraz 5 książek Ludowe tradycje Suwalszczyzny. Nagrody nie podlegają
wymianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

8.

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego
przetwarzane wyłącznie dla celów niniejszego konkursu, na co uczestnik konkursu wyraża zgodę
poprzez przystąpienie do konkursu.

9.

Treść regulaminu dostępna jest na stronie www.soksuwalki.eu oraz w siedzibie Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie
warunków uczestnictwa w konkursie, a także do przerwania konkursu lub po jego zakończeniu bez
dokonania wyboru zwycięzców w każdym momencie bez podania przyczyny.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestnika konkursu bądź przez
osoby trzecie w związku z uczestnictwem w konkursie.
11. Do spraw nieujętych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

