Regulamin konkursu zorganizowanego z okazji otwarcia
Kopalni Kultury w Czeladzi
Postanowienia ogólne
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Organizatorem konkursu jest Kopalnia Kultury z siedzibą w Czeladzi, 41-253, przy ul. Trznadla 1, będąca
filią Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi.
Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie Kopalni Kultury w Czeladzi przy ul.
Trznadla 1.
W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Urzędu Miejskiego w Czeladzi, radni Rady Miejskiej w
Czeladzi, pracownicy Kopalni Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi oraz
ich najbliższa rodzina.
Przystępując do konkursu Uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu zapewnienia
prawidłowości zgłoszeń do konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową. Decyzje Komisji
Konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Zasady przeprowadzenia konkursu
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Konkurs składa się z dwóch etapów.
Przebieg pierwszego etapu konkursu:
prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego o treści: ,,Wyrażam chęć uczestnictwa w uroczystości
otwarcia Kopalni Kultury i wykupienia podwójnego zaproszenia o wartości minimalnej 50 złotych lub też
zaproszenia pojedynczego zaproszenia o wartości minimalnej 25 złotych”, dostępnego na stronie
internetowej http://kopalniakultury.czeladz.pl/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Kopalni Kultury w
Czeladzi przy ul. Trznadla 1 (wzór formularza jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu) oraz udzielenie
prawidłowej odpowiedzi na pytanie wstępne,
b) formularz będzie dostępny w dniach od 16 do 22 stycznia 2017 roku,
c) przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego rozumie się: odpowiedź na pytanie konkursowe,
podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego, wyrażenie zgody na
przetwarzanie tych danych w celach związanych z konkursem. Dane będą również wykorzystywane w
celach marketingowych Kopalni Kultury w postaci informacji handlowych przekazywanych drogą
elektroniczną,
d) na podstawie zgłoszonych formularzy i udzielonych odpowiedzi, dokonany zostanie losowy wybór przez
Organizatora grupy osób które otrzymają możliwość wykupienia zaproszeń na uroczystość otwarcia
Kopalni Kultury; publiczny wybór nastąpi 23 stycznia 2017 roku o godz. 16:00 w siedzibie Kopalni
Kultury.
3. Przebieg drugiego etapu:
a) kontakt telefoniczny Organizatora z wybranymi osobami w celu zadania pytania i finałowego oraz
potwierdzenia chęci wykupu zaproszenia podwójnego lub pojedynczego na uroczystość otwarcia
Kopalni Kultury,
b) osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi zobligowane będą do wykupu zadeklarowanych
zaproszeń w terminie do 25 stycznia 2017 roku w siedzibie Kopalni Kultury (Czeladź, 41-253 ul.
Trznadla 1), w godzinach od 9.00 do 20.00,
c) w przypadku niewykupienia zaproszenia w wyznaczonym terminie, możliwość jego wykupu otrzymają
osoby z listy rezerwowej, z którymi organizator skontaktuje się telefonicznie 26 stycznia 2017 roku.
4. Nagrody do wygrania w czasie uroczystości otwarcia Kopalni Kultury:
a) Organizator na podstawie oficjalnej listy osób, które przeszły dwa etapy konkursu, wykupiły
zaproszenia i przybędą na uroczystość otwarcia sporządzi losy, zawierające imię i nazwisko uczestnika,
b) 29 stycznia 2017 roku, w czasie uroczystości otwarcia Kopalni Kultury losowo wybrane zostaną cztery
osoby,
c) każda wybrana osoba będzie mogła wygrać jedną z wymienionych poniżej nagród, pod warunkiem, że
przy jej odbiorze odpowie na pytanie dodatkowe,
d) oto lista nagród dodatkowych: możliwość bezpłatnego wypożyczenia na weekend luksusowego
samochodu marki Inifiniti z pełnym bakiem paliwa, dwudniowy pobyt z niespodziankami w Hotelu
„Alpin” w Szczyrku, kolacja dla dwojga w restauracji „Szafranowy Dwór”, ekskluzywny bilet wstępu
do Term Rzymskich oraz vouchery edukacyjne od Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i Wyższej

Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
e) zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty ich równowartości w gotówce,
f) każdy uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę,
g) nagrody zostaną wręczone bezpośrednio po wybraniu osób i udzieleniu przez nie prawidłowych
odpowiedzi na pytanie dodatkowe podczas otwarcia Kopalni Kultury tj. 29 stycznia 2017r ,
h) informacja o nagrodzonych uczestnikach konkursu zostanie udostępniona publicznie podczas
uroczystości otwarcia Kopalni kultury i w komunikacie na stronie internetowej http://
kopalniakultury.czeladz.pl/ oraz na oficjalnym fanpage’u KK na Facebooku,
i) podatek zryczałtowany - 10% od nagrody zostanie odprowadzony przez Organizatora na konto
właściwego Urzędu Skarbowego, (zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., nr 14 poz. 176 ze zm.),
j) nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem,
k) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu,
l) postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

Czeladź 16.01.2017

Organizator

