
REGULAMIN KONKURSU „JESTEM RECENZENTEM”  
Z DNIA 30 IX 2022R. 

 
 
 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu  „JESTEM RECENZENTEM”  (zwanego dalej  
„Konkursem”) jest Centrum Kultury w Polkowicach, ul. Skalników 4, 76 746 88 10, 
www.ckpolkowice.pl (zwane dalej „Organizatorem”).  

2. Fundatorem nagród jest Organizator.  
3. Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki Konkursu.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie oraz do 

odwołania Konkursu, bez podania przyczyny.  
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany 

przez Facebook.  
6. Facebook  są znakami towarowymi zastrzeżonym przez Facebook Inc. 

 
7. Konkurs jest prowadzony na platformie Facebook, w oparciu o oznaczenia profilu 

Kino Polkowice https://www.facebook.com/KinoPolkowice 
 

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji 

na temat Konkursu, sprawują pracownicy Organizatora. 
 
 
 

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w 

rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności 

prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie 

Facebook.com które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz posiadają ukończone  
16 lat.  

2. Uczestnik oświadcza, że: 
 

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje 

do Konkursu, 
 

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z 

treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,  
c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również  

Regulaminu Facebook, 
 

d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w Konkursie na stronie: www.ckpolkowice.pl, na fanpage’u 

Organizatora oraz na profilu Instagram organizatora. Uczestnik zrzeka się przy tym 

prawa do materiałów publikowanych w konkursie, oraz zezwala na ich 

zapisywanie, edytowanie oraz dalsze udostępnianie i wykorzystanie.  
e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook,  

http://www.ckpolkowice.pl/
http://www.ckpolkowice.pl/


 
f. zwalnia portal społecznościowy Facebook z wszelkiej 

odpowiedzialności w związku z Konkursem.  
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

 
 

§ 3 NAGRODA 

 

1. W Konkursie jako nagrodę przewidziano jeden bilet do wykorzystania w Kinie 

Polkowice  
2. Bilet należy wykorzystać w ciągu miesiąca od daty wystawienia vouchera 

(traktowanego jako bilet), by obejrzeć dowolny film znajdujący się w danym miesiącu 

w repertuarze Kino Polkowice. Voucher opiewać będzie na imię i nazwisko osoby 

wyłonionej w konkursie, i tylko przez nią może zostać wykorzystany.  

3. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie 

opublikowanego na profilu facebook Kino Polkowice.  
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani jej wymiany. 

 
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu 

ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

 

§ 4 MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post 

konkursowy“) na profilu facebook Kino Polkowice. Konkurs ma charakter okresowy: 

co miesiąc zostanie przydzielona jedna nagroda – bilet. 
 

2. Kolejne etapy konkursu będą ogłaszane na fanpage’u Kino Polkowice wraz z 
wyłonieniem zwycięzcy za okres poprzedni, zawsze na przełomie miesięcy. 
Konkretna data będzie podana i jest uzależniona od repertuaru kina na dany 
miesiąc. 

3. By wziąć udział w konkursie, należy na swoim prywatnym profilu opublikować 
post (w formie samego tekstu, bądź z dołączonym zdjęciem lub wideo) po krótce 
opowiadający o jednym z filmów, na seansie którego było się w Sali Kino 
Polkowice. Opis ten nie musi mieć charakteru recenzenckiego, wystarczy krótka 
opinia przedstawiająca wady lub zalety danej produkcji – w opisie postu, lub w 
treści nagrania. Uwaga: tylko posty z oznaczeniem fanpage Kino Polkowice będą 
brana pod uwagę.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wzięcia pod uwagę materiałów 

zawierających treści obraźliwe bądź nie związane z działalnością Kino Polkowice. 



 

§ 5 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: 
 

a Opublikowanie posta treścią nawiązującego do seansu w polkowickim 

kinie, wraz z oznaczeniem @Kino Polkowice.. 
 

b Po zakończeniu okresu konkursu Komisja Kokursowa wybierze zwycięski 

materiał, kierując się oryginalności materiału oraz kreatywnością wykonania.  
c Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej oraz warunkach jej odbioru 

przez widomość prywatną na serwisie Facebook. 

d Niezgłoszenie się do Organizatora we wskazanym przez Organizatora 

miejscu i czasie, powoduje utratę przez uczestnika prawa do Nagrody. 
 
 
 

§ 6 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 

 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu 

społecznościowym Facebook. 
 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie ukończonych 16 lat, 

zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w 

§ 5. ust. 1 Regulaminu. W przypadku udziału w Konkursie przez osoby niepełnoletniej, 

wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka do lat 18. 
 

3. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem 

www.facebook.com/kinopolkowice 

§ 7 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Z ZAKRESU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
 

4. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Centrum Kultury w  
Polkowicach przy ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice, tel. 76 746 88 10;  

5. Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury w Polkowicach jest Pan Jędrzej  
Bajer, tel. 533 80 70 40 lub iod@odoplus.pl 

 
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię i nazwisko, telefon) oraz wizerunek 

przetwarzane będą w ramach realizacji Konkursu.  
7. Odbiorcą danych osobowych będzie Centrum Kultury w Polkowicach przy ul.  
Skalników 4, 59 -100 Polkowice;  
8. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim; 

 
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji i trwania Konkursu, a 

po jego zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa 

dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów; 



 
10. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych 

danych, ich zmian bądź usunięcia. 
 

11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.; 
 

12. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych ma charakter 

dobrowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. 
 

13. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte 

w niniejszym Regulaminie. 


