
 

Regulamin konkursu na profilu facebook’owym Kino Górnik Szydłowiec 

 

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek z siedzibą w Szydłowcu 

26-500, ul. Sowińskiego 2 – administrator Kina Górnik. 

2. Nagrodę w konkursie zapewnia Organizator.  

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. 

Serwis www.facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania 

związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.  

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego w serwisie facebook.com 

Profilu Organizatora prowadzonego przez Organizatora, dostępnego pod adresem URL: 

https://www.facebook.com/kinoszydlowiec, dalej zwanym "Profilem Organizatora", na 

warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego 

uczestników. 

 

Warunki uczestnictwa  

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.  

2. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające 

warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą 

brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Na żądanie 

Organizatora osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przekazania Organizatorowi pisemnej 

zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie. Brak przekazania 

zgody o której mowa w zadaniu poprzedzającym może spowodować wykluczenie z Konkursu 

osoby niepełnoletniej. 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto społecznościowe 

w serwisie Facebook.com, którzy są fanami Profilu Organizatora lub najpóźniej z chwilą 

przystąpienia do Konkursu określą się jako fani Profilu Organizatora.  

4. Określenie siebie jako "fana" Profilu Organizatora odbywa się za pomocą standardowej 

funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Polub to" dostępnego na Profilu 

Organizatora.  

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora. 

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

7. Konkurs trwa od 05.08.2022 do 08.08.2022 do północy. 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu “Kino Górnik Szydłowiec” w serwisie Facebook 

dnia 09.08.2022 

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook 

znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/kinoszydlowiec 

 

Zasady i przebieg konkursu 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest: 

http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/kinoszydlowiec
https://www.facebook.com/kinoszydlowiec


a) Polubienie Profilu Organizatora „Kino Górnik Szydłowiec”: 

https://www.facebook.com/kinoszydlowiec) poprzez naciśnięcie przycisku „Polub to” na 

Profilu Organizatora w portalu Facebook.com; 

b) Kliknięcie przycisku (reakcji) "Lubię to!"/”Super” przy poście konkursowym; 

c) Udostępnienie posta konkursowego z ustawieniami posta publicznego na swoim profilu 

w serwisie Facebook; 

d) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w poście / wpisanie komentarza 

na zadany w poście konkursowym temat. 

2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną odpowiedź konkursową, bez względu 

na ilość posiadanych kont w serwisie Facebook.com 

3. Poprzez wysłanie lub opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w 

niniejszym paragrafie, uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie 

odpowiedzi konkursowej na stronach Profilu Organizatora. 

4. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, który otrzyma 2 bilety wstępu na wybrany 

film z gatunku filmów dla dzieci lub filmów familijnych („DC Liga Super Pets”, „Kurozając i 

zagadka chomika ciemności”, „Lena i Śnieżek”, „Pies w rozmiarze XXL”, „Jak zostałem 

samurajem”)  z repertuaru Kina Górnik do wykorzystania jednorazowo w Kinie Górnik do 

końca sierpnia 2022 r. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody w 

komentarzu do posta konkursowego na Profilu Organizatora. 

6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w 

wypowiedziach.  

7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały 

udziału w konkursie.  

 

Zasady wyłaniania Zwycięzców 

1. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełnili 

wszystkie cztery warunki udziału w konkursie wymienione w punkcie 1. w akapicie „Zasady i 

przebieg konkursu”. 

2. Spośród uczestników spełniających warunki udziału  określone w punkcie 1 w akapicie 

„Zasady i przebieg konkursu”, jury wskaże Zwycięzców konkursu, którzy opublikowali 

najciekawsze w ocenie jury odpowiedzi na pytanie konkursowe.  

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.  

4. Organizator w dniu następującym po zamknięciu konkursu wskaże zwycięzcę konkursu w 

komentarzu do posta konkursowego na Profilu Organizatora oraz wystosuje prośbę o 

przesłanie przez zwycięzcę konkursu wiadomości mailowej na dres: 

kontakt@kinoszydlowiec.pl potwierdzającej chęć odbioru nagrody. Jeżeli zwycięzca nie zgłosi 

chęci odbioru nagrody w wyżej opisany sposób, w terminie 7 dni od opublikowania 

komentarza na Profilu Organizatora, zawierającego wskazanie zwycięzców, nie nabywa 

wówczas prawa do nagrody.  

 

 

 

Nagroda  

mailto:kontakt@kinoszydlowiec.pl


1. Nagrodą w konkursie są 2 bilety na jeden wybrany film z gatunku filmów dla dzieci lub filmów 

familijnych z repertuaru Kina Górnik zaplanowanych w repertuarze na miesiąc sierpień 2022 

(„DC Liga Super Pets”, „Kurozając i zagadka chomika ciemności”, „Lena i Śnieżek”, „Pies w 

rozmiarze XXL”, „Jak zostałem samurajem”)  do wykorzystania jednorazowo w sierpniu 2022 

w Kinie Górnik w Szydłowcu. 

2. Bilety będą miały formę specjalnie przygotowanych blankietów konkursowych. 

3. Wygrana osoba może wybrać datę i godzinę seansu spośród seansów zaplanowanych na dni 

określone w punkcie wyżej oraz w punkcie 4 akapitu „Zasady i przebieg konkursu”. 

4. Miejsca (numer fotela, numer rzędu) na wygrany seans zostaną wybrane przez Organizatora. 

5. Nagrodę należy odebrać osobiście, legitymując się dokumentem poświadczającym 

tożsamość. 

6. Nagrodę można odebrać przed wybranym seansem. 

7. Nagrodę należy odebrać w czasie przewidzianym na realizację nagrody, wskazanym w 

punkcie 4 (Zasady i przebieg konkursu) po tym czasie nagroda traci ważność.  

8. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na fanpage’u Kino Górnik Szydłowiec. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez uczestnika, 

a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie uczestnika i 

poinformowanie o przyznaniu nagrody.  

11. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 

zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w 

serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.  

12. Nagroda nie podlega zwrotom ani wymianom. 

 

 

Reklamacje  

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia 

konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@kinoszydlowiec.pl  

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz uzasadnienie 

reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku) 

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.  

4. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników jest Szydłowieckie 

Centrum Kultury - Zamek Centrum Kultury Zamek (administrator Kina Górnik). W 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przoprzez Profil 

Organizatora. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym 

wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy. 

 

Postanowienia końcowe  
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1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa.  

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Profilu Organizatora. 

4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 

 

 


