
Regulamin konkursu „Noc Horrorów - Lubisz się bać?”

I. Organizator oraz zakres terytorialny i czasowy akcji konkursowej

1. Organizatorem Konkursu jest Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, ul.1 Maja 22, 07-130
Łochów.

2. Konkurs będzie prowadzony na terenie Kina Łochów,

3. Konkurs trwa od dnia 19 sierpnia 2021 roku do dnia 27 sierpnia 2021 roku, zgodnie z następującym
harmonogramem:

a) 19 sierpnia – 26 sierpnia 2021 roku – przyjmowanie zgłoszeń. Okres, w którym celem wzięcia udziału
w Konkursie należy zakupić przynajmniej jeden bilet na wydarzenie Noc Horrorów wyświetlany w Kinie
Łochów, odpowiedzieć na pytanie konkursowe i wysłać zgłoszenie na adres : kinolochow@gmail.com

b) 26.08.2021 roku - zakończenie przyjmowania zgłoszeń;

c) 27.08.2021 roku – ogłoszenie Laureatów podczas wydarzenia Noc Horrorów.

4. Przez użyte w treści Regulaminu Konkursu wyrażenia rozumie się:

a) Autor lub Uczestnik - osoba fizyczna zgłaszająca odpowiedź na pytanie konkursowe na Konkurs;

b) Ustawa – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994
roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.);

c) Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24.);

5. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na
postanowienia Regulaminu.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych,
niezależnych od Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na
zasadach niepogarszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,

w tym art. 919 – 921.

8. Organizator zastrzega, że szczególną rolę odgrywa zachowanie przez Uczestników zasady fair play. W razie
uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad uczciwej rywalizacji, w szczególności nieuczciwego lub
nieetycznego wpływania na wynik głosowania, tworzenia dialogu, Organizator ma prawo podjąć działania
temu przeciwdziałające, włącznie z dyskwalifikacją uczestnika.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie Jury
Konkursu, a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo wszystkich ww. osób.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a) zakup minimum jednego biletu (w kasie kina) w Kinie Łochów na wydarzenie Noc Horrorów oraz
zachowanie biletu,

b) prawidłowe wypełnienie zgłoszenia konkursowego i odesłanie go na adres kinolochow@gmail.com w tym
wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w Konkursie w zakresie
wskazanym na stronie konkursowej, dołączenie skanu bądź zdjęcia biletu, o którym mowa w pkt. II ust. 4 lit.
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III. Zadanie konkursowe i zasady wyłonienia Laureatów

1. Zadanie konkursowe polega na dokończeniu zdania: „Lubię się bać, ponieważ…” i uzasadnieniu, dlaczego
w terminie od 19 sierpnia do 26 sierpnia 2021 roku.

2. Zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt. 1 powinno być zgłoszone przez wiadomość mailową na
adres kinolochow@gmail.com

3. Uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.

4. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami,
naruszać praw osób trzecich, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści
rasowej i/lub etnicznej i/lub wyznaniowej, jak również nie może przedstawiać sytuacji lub zdarzeń, które
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt oraz wszelkich innych podobnych.

5. Zgłoszenia, które naruszą postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa lub ogólnie przyjęte
normy społeczne lub obyczajowe, nie zostaną dopuszczone do Konkursu. O niedopuszczeniu zgłoszenia do
Konkursu decyduje Organizator.

6. Spośród zgłoszeń do Konkursu zostanie wyłonionych 3 Laureatów

7. Fundatorem nagród są
-Apteka Verbena

-Kinads

-Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

8. Celem rozstrzygnięcia Konkursu,  zostanie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w składzie 3
pracowników, którzy dokonają weryfikacji zgłoszeń oraz wyboru zwycięzców. Organizator zastrzega sobie
prawo do swobodnej oceny i wyboru zgłoszonych propozycji.

9. Ocena Zadania konkursowego przez Jury będzie przebiegać według następujących kryteriów:

a) zgodność z Regulaminem Konkursu;

b) pomysłowość;

c) kreatywność;

d) nawiązanie do konwencji filmu;

e) wartość artystyczną;

f) jakość pracy pozwalająca na publikację zgłoszenia.

10. Jury w terminie do dnia 27.08. 2021 roku wyłoni Zwycięzców Konkursu – Laureatów Nagród. Decyzje
Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

11. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w dniu 27.08.2021 podczas wydarzenia Noc
Horrorów.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z Autorami zgłoszeń, które zostaną
nagrodzone w Konkursie. Organizator skontaktuje się z Laureatami dowolną drogą, wykorzystując do tego
celu dane podane w zgłoszeniu konkursowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu
niezawinionej przez Organizatora niemożności powiadomienia Laureata o wygranej, w szczególności z
powodu wskazania przez niego błędnych danych kontaktowych lub ich zmiany w czasie trwania Konkursu.
Podanie przez Autora nieprawdziwych lub niekompletnych danych może stanowić przyczynę wykluczenia
zdjęcia z Konkursu, nawet już po jego rozstrzygnięciu.

IV. Nagroda konkursowa

1. Nagrodami w Konkursie są: 3 atrakcyjne zestawy upominkowe
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V. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba -
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem email:
iod@fus-system.pl.

4. Przetwarzanie wyżej opisanych danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia Konkursu,
rozstrzygnięcia Konkursu, wręczenia nagrody w Konkursie, a także w celach marketingowych w związku z
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania
danych osobowych dostępne są w są w Polityce transparentności oraz Polityce prywatności.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, żądania
ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
6. Za zgodą Uczestnika, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą
elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numer telefonu. W zakresie, w jakim
dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Uczestnika, przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,
którego dokonano przed jej cofnięciem.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i
wręczenia nagrody w Konkursie, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny
do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a
także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Ponadto w zakresie i celu działań marketingowych
dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia przez Administratora działań marketingowych
albo do czasu wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach
marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres
e-mail i/lub numer telefonu.
10. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych
osobowych. Jeżeli MiGOK przetwarza dane osobowe:
a) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych
z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;

b) na potrzeby marketingu bezpośredniego –Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki
sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

VII. Warunki odbioru nagród

1. Zwycięzcom – laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia i wyboru szczególnych właściwości
nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
2. Nagroda Konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości
wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
3. Warunkiem wydania i odbioru nagrody jest:
a) dostarczenie do kina oryginału biletu zakupionego na seans Nocy Horrorów.

4. Wydanie nagrody nastąpi po łącznym spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3 a)

5. W przypadku rezygnacji z nagrody lub nieodebrania nagrody, nagroda pozostaje u Organizatora.

6. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez laureata.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po
stronie Uczestników.

8. Laureat traci prawo do nagrody wskutek niewykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, w
szczególności, o których mowa w pkt. 3 powyżej.



VIII. Reklamacje i odpowiedzialność

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być
składane w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu (tj. dnia ogłoszenia listy Laureatów):

a) pocztą e-mail na adres: kinolochow@gmail.com

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także
numer telefonu oraz dokładny opis wskazujący na powód reklamacji.

3. Organizator w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.


