
 

 

REGULAMIN KONKURSU – KARNET TYDZIEŃ KINA HISZPAŃSKIEGO  

z dnia 09 kwietnia 2018 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest: 

a) Szkoła Języka Hiszpańskiego Diálogo, z siedzibą w Lublinie, al. Racławickie 2A, 20-028 Lublin, REGON: 

292687737, NIP: 864-161-75-14 

(dalej „Organizator”). 

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Szkoła Języka 

Hiszpańskiego Diálogo  

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika 

do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmiana bądź 

usunięcie. 

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili 

przystąpienia. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach Tygodnia Kina Hiszpańskiego w Centrum Kultury w Lublinie. 

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawują pracownicy Organizatorów. 

7. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza 

postanowień art. 29 tejże ustawy. 

 

II. Uczestnik konkursu 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik oświadcza, że: 

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 

b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu; 

c) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; 

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook; 

e) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów, spółek powiązanych, pracownicy innych 

podmiotów związanych z Organizatorami, a także członkowie ich najbliższej rodziny.  

 

 



 

III. Nagrody dla Uczestników 

Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w konkursie karnet na wszystkie filmy 18 Tygodnia Kina Hiszpańskiego w 

Centrum Kultury w Lublinie  

 

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu 

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu 

https://www.facebook.com/escueladialogo/ 

2. Termin obowiązywania Konkursu został określony na od 09.04.2018 – 13.04.2018. 

 

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Zadaniem Uczestnika jest dobrowolne napisanie w komentarzu pod postem opublikowanym przez 

Organizatora odpowiedzi na pytanie „ Dlaczego warto uczyć języka hiszpańskiego?” 

2. Organizator dokona oceny postów i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u pod adresem: 

https://www.facebook.com/escueladialogo/ w dniu 13.04.2018.  

 

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie 

zadania opisanego w pkt. V Regulaminu. 

Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na mediach społecznościowych 

Organizatora. 

3. Organizator poinformuje osobiście zwycięzcę o sposobie odebrania nagrody. 

4. O przyznaniu nagrody decydują Organizatorzy. 

 

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników 

w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń 

Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania 

są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności uczestników, którzy: 

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu 

Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; 

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; 

d) ingerują w mechanizm działania konkursu; 

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia 

 

 

https://www.facebook.com/escueladialogo/


VIII. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania 

czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Nie przekazujemy danych osobowych 

innym firmom czy osobom niepowołanym. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są 

podawane na zasadach dobrowolności. 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

 

IX. Prawa autorskie 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorom. Uczestnictwo w 

konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności 

intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, 

w szczególności: 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu 

lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; 

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami. 

 

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń 

Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorom za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@dialogo.pl 

lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/escueladialogo/i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. 

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny 

adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia. 

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia 

ich otrzymania przez Organizatora. 

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w 

profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji. 

 

XI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.04.2018 r. do 13.04.2018. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej http://dialogo.pl/ 
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