
Regulamin konkursu Kalendarz biurkowy Geo-Targówek 2022 DK Zacisze

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Blokowej 1 w 
Warszawie, 

NIP: 524-11-19-981.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Facebook.com nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające w Polsce.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Dom Kultury Zacisze: facebook.com/dkzacisze

7. Konkurs trwa od 14.01.22 do 16.01.22 godz. 23.00.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 17.01.22 za pośrednictwem fanpage’a Domu Kultury Zacisze: 
facebook.com/dkzacisze

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage’a Domu Kultury Zacisze w serwisie Facebook pod adresem: 
facebook.com/dkzacisze 

Zadanie konkursowe 

10. Udział w konkursie polega na wykonaniu jednego z zadań i opublikowaniu go w komentarzu w poście dotyczącym konkursu:

Zadanie w Kategorii Zdjęcie: Zrób zdjęcie swojego ulubionego miejsca na Targówku.

Zadanie w Kategorii Tekst: Opisz ciekawą historię lub wspomnienie związane z Targówkiem.

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w każdej z Kategorii. 

12. Przesyłając pracę konkursową uczestnik konkursu oświadcza, że: 

a. przysługują mu majątkowe prawa autorskie do zgłoszonych do konkursu zdjęć/tekstów

b. posiadane przez niego prawa są zbywalne i nie są ograniczone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich

c. zezwala Domowi Kultury Zacisze na opublikowanie swojej pracy, bez wynagrodzenia, w celach informacyjnych, promocyjnych i  
statystycznych na jego stronie www.zacisze.waw.pl, w mediach społecznościowych: Instagram i Facebook.

13. W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców w kategorii Zdjęcie oraz trzech zwycięzców w kategorii Tekst.

14. Najciekawsze, najlepsze, najzabawniejsze prace konkursowe zostaną wybrane przez pracowników Domu Kultury Zacisze za 
pomocą głosowania.

15. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości 
prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

16. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. 

17. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

Nagroda 

18. Nagrodą w Konkursie jest kalendarz biurkowy Geo-Targówek na rok 2022 Domu Kultury Zacisze.

19. Nagrodę można odebrać w siedzibie Domu Kultury Zacisze przy ul. Blokowej 1 w Warszawie.

20. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 31.01.22. Po tym czasie Nagroda traci ważność.

21. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie internetowej Domu Kultury Zacisze, fanpage’u na Facebooku i 
Instagramie.

http://www.zacisze.waw.pl/


22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 
W takim wypadku nagroda przepada.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę 
danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

24. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób 
niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z 
Konkursu.

Reklamacje 

25. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo 
na adres: pr@zacisze.waw.pl

26. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy wpisać: 
Konkurs na Facebooku Kalendarz biurkowy Geo-Targówek 2022 DK Zacisze.

27. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Postanowienia końcowe

31. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

32. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Organizatora.

33.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  zasad  Konkursu  w  trakcie  jego  trwania.  Informacja  o  zmianach  będzie  
zamieszczona na fanpage’u Domu Kultury Zacisze facebook.com/dkzacisze 

34. Biorąc udział w konkursie Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Klauzula Informacyjna 

Informujemy,  że  administratorem  danych  osobowych  uczestników  Konkursu  jest  Dom  Kultury  Zacisze  z  siedzibą  przy  ul.  Blokowej  1  w 
Warszawie.  W  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  w  związku  z  udziałem  w  konkursie  należy  kontaktować  się  z 
Maksymilianem Michalskim Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z organizacją, przeprowadzeniem konkursu, publikacją prac uczestników, wręczeniem nagród do 
czasu zakończenia publikacji informacji  o konkursie oraz jego wynikach. W przypadku zwycięzców do czasu niezbędnego do udowodnienia 
praw do korzystania za dzieła będącego przedmiotem konkursu. DK Zacisze na potrzeby realizacji konkursu wykorzystywał będzie w zakresie 
nazwy profilu,  imienia,  nazwiska,  informacji  zawartej  w pracy  konkursowej.  Zakres  danych  użytkownika  profilu Facebook  dostępnych  na  
fanpage DK Zacisze wynika z ustawień profilu użytkownika serwisu Facebook. Dane użytkowników i ich aktywności na portalu Facebook są  
przetwarzane zgodnie z regulaminem serwisu.

W  związku  z  udziałem  w  konkursie  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wglądu  swoich  danych  wyświetlanych  na  fanpage’u,  ograniczenia  
przetwarzania lub usunięcia danych zawartych we wpisie na fanpage DK Zacisze.

Więcej  informacji  na  temat  przetwarzania  danych  przez  DK  Zacisze  można  uzyskać  pod  adresem:  https://zacisze.waw.pl/pl/klauzula-
informacyjna lub kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

Jednocześnie informujemy że:

Administratorem Danych, Użytkowników serwisu Facebook jest podmiot prowadzący serwis. Dane Administratora oraz zasady przetwarzania  
danych  dostępne  są  pod  adresem  https://www.facebook.com/about/privacy/update.  W  sprawach  przetwarzania  danych  przez  serwis 
Facebook należy kontaktować się z Administratorem serwisu Facebook na zasadach określonych przez Administratora serwisu.

https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://zacisze.waw.pl/pl/klauzula-informacyjna
https://zacisze.waw.pl/pl/klauzula-informacyjna
mailto:pr@zacisze.waw.pl

