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REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO
„A JEDNAK DZIAŁA! – DLA DWOJGA”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu walentynkowego „A jednak działa! - dla dwojga”
(zwanego dalej: Konkursem), jest Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Warszawskiej 35, NIP 599 000 33 87 (zwane dalej
„Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest przeprowadzany, administrowany ani sponsorowany przez
portal Facebook.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie
https://www.facebook.com/MuzeumLubuskie (zwanej dalej: Fanpage).
§ 2. Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci
w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora i ich rodzin. Osoby niepełnoletnie,
które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich
rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a) posiadanie zweryfikowanego konta w serwisach: YouTube oraz Facebook –
uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy, którzy są fanami profilu
Organizatora lub najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu określą się jako fani
profilu Organizatora;
b) polubienie trzech dowolnych postów, opublikowanych w 2022 roku, a dotyczących
filmowego cyklu „A jednak działa!” na profilu Organizatora na Facebooku;
c) udostępnienie posta na Facebooku dotyczącego filmowego cyklu „A jednak działa!”,
opublikowanego 14 lutego 2022 roku, a dotyczącego łyżew;
d) kliknięcie „to mi się podoba” pod filmem z cyklu „A jednak działa!”, dotyczącym łyżew,
opublikowanym na kanale Muzeum Lubuskiego na platformie YouTube;
e) napisanie pod postem na Facebooku dotyczącym filmowego cyklu „A jednak działa!”,
opublikowanym 14 lutego 2022 roku komentarza, będącego rozwinięciem zdania:
Polecam cykl „A jednak działa!”, ponieważ...
3. Konkurs trwa od 14 lutego 2022 roku od godz. 7:00 do 20 lutego 2022 roku
do godz. 23:59.
4. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź konkursową,
bez względu na liczbę posiadanych kont w serwisie Facebook.com. Jeżeli ten sam
uczestnik opublikuje więcej niż jedną odpowiedź konkursową lub prześle więcej niż
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jedną wiadomość e-mail z odpowiedzią, za odpowiedź konkursową zgłoszoną
w Konkursie uważana będzie jedynie odpowiedź konkursowa zapisana jako pierwsza na
profilu Organizatora.
5. Poprzez opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony
w niniejszym regulaminie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez
niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób
trzecich.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi
konkursowej na profilu Organizatora na Facebooku i Instagramie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia
w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz
platformy Facebook.
§ 3. Nagroda
1. Nagrodą główną w Konkursie jest udział pary zakochanych w odcinku z cyklu
„A jednak działa!”, podczas którego zostanie sprawdzone działanie rikszy. Nagranie
odbędzie się w Parku Miłości im. dr Michaliny Wisłockiej w Lubniewicach, w dogodnym
dla Uczestnika i osoby towarzyszącej terminie.
2. Nagrodami dodatkowymi są 3 albumy „Waldemara Kućki spacer po Gorzowie”
II tom, ze specjalną dedykacją autora albumu: Lecha Dominika. Ponadto do albumu
zostanie dołączony zestaw muzealnych gadżetów.
3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę
innego rodzaju.
§ 4. Zasady przyznawania nagród
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników,
którzy wykonali zadanie opisane w § 2. pkt 2 oraz spełniają warunki wymienione
w niniejszym Regulaminie.
2. Spośród uczestników spełniających warunki określone powyżej, jury wskaże:
Zwycięzcę nagrody głównej konkursu oraz trzech Zwycięzców nagród dodatkowych,
którzy opublikowali najciekawsze w ocenie jury komentarze związane z wykonaniem
zadania konkursowego.
3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
4. Organizator w ciągu trzech dni od zamknięcia konkursu opublikuje komentarz
na profilu Organizatora, zawierający wskazanie Uczestników konkursu, którym został
przyznany status Zwycięzców oraz prośbę o przesłanie przez Zwycięzców do
Organizatora za pośrednictwem profilu Organizatora prywatnej wiadomości
potwierdzającej chęć odbioru nagrody. Jeżeli Zwycięzca nie zgłosi chęci odbioru
nagrody, w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, w terminie trzech dni od
opublikowania komentarza na Profilu Organizatora, zawierającego wskazanie
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Zwycięzców, nie nabywa prawa do nagrody. Organizator w odpowiedzi na
nadesłaną wiadomość prywatną zawiadomi Zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do
nagrody oraz o zasadach odbioru nagrody.
§ 5. Ochrona danych osobowych
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę, aby ich dane osobowe były przetwarzane
w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania,
odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie
z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1000). Administratorem danych
osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu
obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości,
w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia
udział w Konkursie.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu.
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