
 
Regulamin konkursu na “Dzień Matki” 
organizowanego na profilu Facebooku 

Centrum Kultury 
 
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju. 
2. Celem konkursu jest podkreślenie doniosłości święta pod nazwą "Dzień Matki", okazanie            
szacunku Matkom poprzez przekazanie ciepłych życzeń za pośrednictwem internetu. 
3. Konkurs zostanie zorganizowany w mediach społecznościowych, a konkretnie na profilu 
Centrum Kultury na Facebooku pod adresem: 
https://www.facebook.com/Centrum-Kultury-w-Po%C5%82czynie-Zdroju-276001735883300 
4. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych. 
5. Konkurs ma zasięg na terenie Gminy Połczyn-Zdrój. 
6. Zadanie konkursowe polega na napisaniu życzeń dla Matki w komentarzu do posta wraz              
z oznaczeniem jej konta na Facebooku. Organizatorzy dopuszczają także załączenie          
w komentarzu zdjęcia własnoręcznie wykonanej, dedykowanej Mamie laurki. 
7. Cztery najoryginalniejsze komentarze zostaną nagrodzone bukietem kwiatów        
ufundowanym przez lokalne kwiaciarnie. 
8. Wyboru zwycięzców dokona trzyosobowe Jury powołane przez Dyrektora CK. 
9. Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie rodzin przedstawicieli Jury. 
10. Pomocą w dokonaniu wyboru dla Jury mogą być "lajki" umieszczone pod życzeniami             
przez innych użytkowników Facebooka, a także ich oryginalność.  
11. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
12. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w dniu 26 maja o godzinie 12:00. 
13. Komentarze z życzeniami można składać jedynie do 26 maja do godziny 09:00. 
14. Życzenia dodane po godzinie 09:00 w dniu 26 maja 2020 roku nie będą brane pod                
uwagę. 
15. Nagroda w postaci bukietu trafi do czterech laureatów konkursu pod wskazany przez             
nich adres 26 maja do g. 17:00. 
16. O wyglądzie i zawartości bukietu decydują sponsorzy konkursu. 
17. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i będzie przestrzegać            
jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku            
z organizowanym konkursem, znam i akceptuję postanowienia Ogólnej Klauzuli         
informacyjnej obowiązującej w Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju dostępnej pod adresem:          
http://ckpolczyn.pl/wp-content/uploads/2019/10/Og%C3%B3lna-Klauzula-Informacyjna.pdf  
18. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu na Facebooku, tj. 22 maja              
2020 roku. 
 


