Regulamin konkursu „Kabaret Moralnego Niepokoju - wygraj bilety"
1. Zasady ogólne
1.1. Organizatorem konkursu są Telewizja Proart oraz portal wlkp24.info z siedzibą w
Ostrowie Wlkp. przy ul. Wolności 19.
1.2. Konkurs organizowany jest w terminie od poniedziałku, 06 września 2021 roku (godz.
12.00) do środy, 08 września 2021 roku (godz. 15.00).
1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.
2. Warunki konkursu
2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, a więc
udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie: "Jak nazywa się najnowszy program Kabaretu
Moralnego Niepokoju, który zostanie zaprezentowany w Ostrowie Wielkopolskim?".
2.2. Odpowiedź należy wysłać na adres e-mail konkurs@wlkp24.info. Trzeba wpisać tytuł:
"Kabaret", a w treści maila oprócz odpowiedzi podać także swoje imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania oraz numer telefonu, abyśmy mogli się skontaktować ze zwycięzcami.
2.3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18. rok życia.
2.4. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora Konkursu i firmy
Promax oraz ich najbliżsi, przez co należy rozumieć współmałżonków i osoby pozostające we
wspólnym gospodarstwie domowym.
2.6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania [tj. miejscowość] oraz numer
telefonu) przez Telewizję Proart, na portalu wlkp24.info.
3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania
3.1. Nagrodami w konkursie są dwie podwójne wejściówki na występ Kabaretu Moralnego
Niepokoju, który odbędzie się w niedzielę, 12 września o 16.00.
3.2. Zaproszenia będą do odbioru przed imprezą w kasie Ostrowskiego Centrum Kultury.
3.3. Nagrody będą mogły zostać przyznane jedynie osobom, które spełnią wszystkie warunki
Konkursu. Prawo do nagrody nie może być scedowane na osoby trzecie, ani zamienione na
ekwiwalent pieniężny.
3.4. Ogłoszenie wyników odbędzie się w środę, 08 września 2021 roku na portalu
wlkp24.info. Zwycięzcy zostaną dodatkowo poinformowani osobiście.
3.5. Nieodebranie nagrody w terminie, a więc do godziny rozpoczęcia programu, skutkuje
utratą prawa do nagrody.
3.6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
3.7. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja
Konkursowa, w skład której wchodzą: Paulina Szczepaniak i Sebastian Matyszczak.
3.8. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
4. Postanowienia końcowe
4.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie redakcji Telewizji Proart oraz portalu
wlkp24.info, a także na stronie internetowej wlkp24.info.
4.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, ostateczną decyzję podejmuje
Komisja Konkursowa.

