
Regulamin konkursu „7. urodziny PGE Gigantów Mocy” 

 

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) oznaczają: 

1. „Organizator” - organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Miejskie Centrum 

Kultury w Bełchatowie z siedzibą w Bełchatowie, pl. Narutowicza 1A. 

2. „Konkurs” – Konkurs „7. Urodziny PGE Gigantów Mocy” prowadzony jest na zasadach 

określonych niniejszym Regulaminem. 

3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie. 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.  

2. Konkurs jest prowadzony na stronie www.fb.com/gigantymocy (zwanej dalej “Fanpage”). 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest 

znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się ̨ z Regulaminem przed wzięciem udziału  

w Konkursie. 

5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na stronie 

https://www.facebook.com/gigantymocy, na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony 

w formie linku, co umożliwi użytkownikowi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie  

w normalnym toku czynności. 

§ 3. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs trwa od 29 kwietnia 2021r. od momentu opublikowania informacji o nim na stronie 

https://www.facebook.com/gigantymocy do 30 kwietnia 2021r. do godziny 14:00. 

§ 4. UCZESTNICTWO O KONKURSIE 

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie 

społecznościowym Facebook spełniającego warunki serwisu. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie tj. wysłanie zgłoszenia stanowi akceptację niniejszego 

Regulaminu.  

5. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie 

informacji na adres: mck@mckbelchatow.pl. 

6. Wycofanie z konkursu skutkuje nie braniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze 

zwycięzców. 

§ 5. ZAŁOŻENIA KONKURSU. 

1. Ideą konkursu jest powrócenie do wspomnień ze zwiedzania ekspozycji PGE Giganty Mocy 

i podzielenie się nimi w formie zdjęć prezentujących pobyt w muzeum na okoliczność 7. 

urodzin PGE Gigantów Mocy. 

2. Celem Konkursu jest promowanie ekspozycji PGE Gigantów Mocy jako miejsca 

atrakcyjnego pod względem turystycznym. 



3. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook. 

4. Informacje o konkursie zostaną opublikowane w postaci postu na stronie: 

https://www.facebook.com/gigantymocy. 

5. Aby wziąć udział w konkursie należy w czasie trwania Konkursu opublikować pod postem 

konkursowym zamieszczonym na profilu Gigantów Mocy w komentarzu pod postem 

zdjęcie konkursowe. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest publikacja zdjęcia konkursowego, 

które będzie zawierać wspomnienie ze zwiedzania ekspozycji PGE Giganty Mocy w formie 

dokumentacji pobytu w muzeum (z udziałem zwiedzającego lub bez jego udziału). 

6. Uczestnik w ramach Konkursu może zamieścić jedno zdjęcie. 

7. Kolejność dodawania odpowiedzi ma wpływ na przyznanie nagrody w Konkursie. 

Zwycięzcami konkursu będzie siedem pierwszych osób, które w komentarzu pod postem 

konkursowym umieszczą zdjęcie konkursowe.  

8. Zgłoszenia przesłane po zakończeniu Konkursu, czyli po godz. 14:00 dnia 30.04.2021 r. nie 

będą brane pod uwagę.  

9. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:  

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i w sposób 

dobrowolny przystępuje do Konkursu, 

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu 

Facebook,  

d. wyraża zgodę na publikację informacji o wzięciu udziału przez Uczestnika w Konkursie, 

e. wyraża zgodę na kontakt za pośrednictwem portalu Facebook,  

f. potwierdza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych), 

g. jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osoby lub osób utrwalonych na 

fotografii, 

h. nie narusza prywatności i dóbr osobistych innych osób. 

10. Do Konkursu nie będzie dopuszczone zdjęcie, którego treść w jakikolwiek sposób narusza 

godność ludzką i jest sprzeczna z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami 

społecznymi.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń 

Uczestników, których działania są niezgodne z niniejszym Regulaminem. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe trudności z korzystania  

 z serwisu Facebook, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 6. PRZYZNANIE NAGRÓD 

1. Spośród uczestników Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni 7 zwycięzców. Ogłoszenie 

zwycięzców nastąpi w dniu 30.04.2021r. na stronie https://www.facebook.com/gigantymocy.  

2. W ciągu trwania całego konkursu Organizator przewiduje wydanie łącznie maksymalnie 

siedmiu nagród. 

3. Nagrodą w konkursie jest podwójna wejściówka na ekspozycję PGE Giganty Mocy. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ̨ ogłoszone na profilu Gigantów Mocy w postaci komentarza pod 

postem konkursowym.  

5. O wygranej zwycięzcy Konkursu powiadamiani będą przez komentarz pod postem 

konkursowym w terminie 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców. W odpowiedzi laureaci 

zobowiązani są w wiadomości prywatnej przesłać dane niezbędne do przesłania nagrody tj. 

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu. 



6. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również 

możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik konkursu może 

wygrać wyłącznie jedną nagrodę. Zwycięzców będzie siedmiu.  

7. Sposób przekazania nagród:  

a) odbiór osobisty w budynku MCK PGE Gigantów Mocy w Bełchatowie w dniu 5.05.2021r.  

w godz. 8:00 – 16:00 lub 

b) wysyłka na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski. 

8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:  

a) odmówi przyjęcia nagrody,  

b) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy 

Konkursu,  

c) zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia 

udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody, 

d) do 4.05.2021, do godz. 23:59. zwycięzca pozostanie bez kontaktu, po tym jak Organizator 

poinformuje go o Zwycięstwie. 

 

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie przetwarzając dane osobowe uczestników 
konkursu informuje, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą  

w Bełchatowie, Pl. Narutowicza 1A, 97-400 Bełchatów zwany dalej Administratorem; 
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2) Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Katarzyna Leśniak, kontakt  z inspektorem 
ochrony danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty 
elektronicznej e-mail: katarzyna.lesniak@mckbelchatow.pl, pod numerem telefonu tel.  
44 6350048. 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu pn. „7. urodziny PGE 
Gigantów Mocy” na portalu społecznościowym fb.com/gigantymocy, odbywającego się  
w Miejskim Centrum Kultury. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały 
udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione  
z mocy prawa. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: zgoda, realizacja zadań 
własnych MCK wynikających z Statutu MCK i ustawy o działalności instytucji kultury. 

5) Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji konkursu, w przypadku niepodania 
danych niemożliwy jest udział w konkursie. 

6) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych w celu 
sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 
przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych 
osobowych, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody 
przed jej cofnięciem. Dostęp do danych osobowych jest możliwy: drogą e-mail, bezpośrednio  
w siedzibie MCK, korespondencyjnie na adres siedziby MCK. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, 
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8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu, a po jego 
zakończeniu przez okres, przez jaki obligatoryjne jest ich przechowywanie w archiwum 
zakładowym MCK zgodnie z  ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.    

 
 

§ 8. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, Zwycięzcy konkursu winni 

zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) 

dni od dnia wydania nagród. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym 

na adres Organizatora z dopiskiem  lub mailowo na adres: mck@mckbelchatow.pl. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 30 dni. 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

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

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 
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