
REGULAMIN KONKURSÓW  

ORGANIZOWANYCH NA PROFILACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH  

MDK W MIKOŁOWIE 

 

1. Organizatorem konkursów na profilu www.facebook.com/mdkmikolow, zwanych dalej 

konkursem, jest Miejski Dom Kultury w Mikołowie z siedzibą w Mikołowie, Rynek 19, 

zwany dalej organizatorem. 

2. Nagrodami w konkursie są bezpłatne wejściówki na wydarzenia organizowane przez 

Miejski Dom Kultury w Mikołowie. 

3. Fundatorem nagród jest organizator. 

4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu, tj. udzielaniem informacji na 

temat konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy organizatora. 

5. Przystąpienie do każdego konkursu jest bezpłatne, dobrowolne i oznacza akceptację 

niniejszego regulaminu. 

6. Uczestnikiem konkursów może każda osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat 

i pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne konto w serwisie 

Facebook.com. Konto uczestnika powinno zawierać jego prawdziwe dane osobowe 

(imię i nazwisko), umożliwiające zweryfikowanie tożsamości. 

7. Osoby niepełnoletnie przystępujące do konkursu muszą mieć ukończone 13 lat i mieć 

pisemną zgodę rodziców na udział w konkursie. 

8. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora. 

9. Szczegółowy opis każdego konkursu, w tym opis zadania konkursowego, 

przewidywanych nagród (w tym ich ilości), terminu zakończenia i zasad wyłaniania 

zwycięzców zamieszczany jest jako post konkursowy publicznie na profilu 

www.facebook.com/mdkmikolow. Moment upublicznienia postu jest równoznaczny 

z rozpoczęciem konkursu. 

10. Zwycięzcy konkursu wybierani są spośród osób, które w komentarzu pod postem 

konkursowym wypełnią zadanie konkursowe. Ich wyłonieniem zajmuje się 

powoływana doraźnie trzyosobowa komisję składająca się z pracowników MDK.  

11. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego 

rodzaju.  

12. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 

pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

13. Lista zwycięzców opublikowana zostanie jako komentarz pod postem konkursowym na 

profilu www.facebook.com/mdkmikolow. Zwycięzcy w ciągu dwóch dni roboczych 

otrzymują także prywatną wiadomość od organizatora dotyczącą szczegółów odbioru 

nagrody. 

14. Decyzje członków komisji są ostateczne i niepodważalne.  

http://www.facebook.com/mdkmikolow
http://www.facebook.com/mdkmikolow
http://www.facebook.com/mdkmikolow


15. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, uczestnicy winni 

zgłaszać do organizatora na piśmie nie później niż w terminie 7 dni momentu 

zakończenia konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres 

uczestnika oraz opis i uzasadnienie. Reklamacja powinna być przesłana listem 

poleconym na adres organizatora. 

16. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 

przez uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań 

związanych z usunięciem naruszeń niniejszego regulaminu lub przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem, w tym prawem autorskim lub niniejszym 

regulaminem oraz regulaminem Facebooka. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydarzenie, na które wydano nagrodę 

w postaci wejściówki, zostanie odwołane. W takiej sytuacji organizator zobowiązuje się 

niezwłocznie poinformować o tym zainteresowane osoby. 

19. Jeśli wydarzenie, na które wydano nagrodę w postaci wejściówki, odbędzie się 

w innym, niż pierwotnie zakładano terminie, zwycięzcy konkursu zachowują prawo 

odbioru nagrody. 

20. Wejściówki przyznane jako nagrody odbierane są w dniu wydarzenia przed jego 

rozpoczęciem w sposób wskazany uprzednio przez organizatora. Organizator zastrzega 

sobie prawo do niewpuszczenia na salę osób spóźnionych lub nietrzeźwych. 

21. Konkursy na profilu www.facebook.com/mdkmikolow nie są w żaden sposób 

związane, sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook, który 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i sposób prowadzenia konkursu. 

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 września 2019 r. i obowiązuje do odwołania. 

23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu 

www.facebook.com/mdkmikolow organizatora. 

25. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie organizatora: 

www.mdkmikolow.eu. 
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