
REGULAMIN KONKURSU 
„7 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, ul. Odrodzenia 9, 22-400 

Zamość. 

2. Konkurs rozpoczyna się 19 lutego 2016, kończy 22 lutego 2016.  

3. Konkurs polega na podaniu poprawnej odpowiedzi na pytanie: „Kto skomponował muzykę do filmu „7 rzeczy, 

których nie wiecie o facetach?” Odpowiedzi należy przesłać na adres: konkurs@stylowy.net do 22 lutego 2016, 

dodatkowo podając w treści e-maila swoje imię i nazwisko oraz aktualny adres e-mailowy do kontaktu.  

Wygrywa 5 pierwszych poprawnych odpowiedzi. 

4. W konkursie przewidziano nagrody: koszulki z filmu ”7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”. Odbierając nagrodę 

(w kasie CKF Stylowy) należy okazać dowód tożsamości. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani drogą 

mailową do dnia 24 lutego 2016.  

5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane e-mailowo na adres 

webmaster@stylowy.net w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia podstawy reklamacji. 

6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Zwycięzcom nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania 

szczególnych właściwości nagród. Do odbioru nagród upoważniony jest tylko zwycięzca, nie ma możliwości 

przekazania prawa odbioru nagrody na osoby trzecie.  

7. Zwycięzca traci prawo do odbioru nagrody 3 marca 2016.  

8. Za wyłonienie zwycięzców i wydanie nagród w Konkursie odpowiada wyłącznie Organizator. 

9. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się nie wykorzystywać udziału w Konkursie dla celów zarobkowych. 

10. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. 

11. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora.  

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

13. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża 

zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu 

Polityka prywatności 

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 

lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) w celach prowadzenia Konkursu, 

wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród oraz w  celach 

marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora. 

Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.  

Podanie danych osobowych (imienia i nazwiska), jako niezbędnych do otrzymania nagrody, jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. 

 

 


