§ 1. Postanowienia ogólne
1.Regulamin określa zasady prowadzenia zabawy „Wygraj bilet na koncert Kortez” zwaną
dalej zabawą.
2. Organizatorem konkursu jest SferaTv Sp. z o.o., ul. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
3. Fundatorem nagród jest Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej
Nowym Bytomiu, ul. Niedurnego 69
4. Zabawa trwa od 10.05 do 16.05.2016 r.

§ 2. Zasady, przebieg konkursu oraz wyłanianie zwycięzców
1.Uczestnikiem konkursu mogą być osoby, które polubią fanpage SferaTV, w komentarzu do
konkursowego posta wkleją link odnoszący do piosenki, która będzie odpowiedzią na pytanie
„Mój ulubiony utwór to ...” wraz z krótkim uzasadnieniem przesłanej piosenki.
2. W konkursie udział mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie. W konkursie nie mogą brać
udziału pracownicy oraz najbliżsi organizatora oraz sponsora nagród.
3. Osoby biorące udział w zabawie mogą przesłać maksymalnie jeden link.
4. Osoby, które nie spełnią warunków określonych w punkcie 1. oraz 2. nie będą brały udziału
w zabawie.
5. Spośród zamieszczonych, wybrana z przedstawicieli pracowników SferaTv komisja
wybierze jeden utwór jaki zostanie nagrodzony jednym podwójnym zaproszeniem na koncert
artysty Kortez.
6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w prywatnej wiadomości na portalu
Facebook w terminie do 17 maja
§ 3. Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na koncert artysty Kortez.
2. Nie istnieje możliwość wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Przez Zgłoszenie udziału w Zabawie, Uczestnik wyraża dobrowolną i świadomą zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania,
adresu e-mail oraz numeru telefonu przez Organizatora.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 1 odbywać się będzie zgodnie z zapisami
Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883) i
może być prowadzone w celach ewidencyjnych, księgowych, rozrachunkowych,
statystycznych oraz w celach marketingowych i konkursowych związanych z działalnością
Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zamieszczenia wyników Zabawy obejmujących
imię i nazwisko osoby, której przyznano upominek oraz rodzaj przyznanego upominku na
stronie internetowej Organizatora, fan page’u na stronie www.facebook.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu trwania Zabawy, o którym mowa w

§1 pkt. 4. Regulaminu, na dalszy czas oznaczony, dokonując jednocześnie odpowiednich
zmian w treści niniejszego Regulaminu.
5. Reklamacje dotyczące Zabawy należy przesyłać na adres Organizatora, w terminie 7 dni od
dnia powiadomienia o otrzymania upominku w Zabawie, której reklamacja dotyczy.
Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni
od daty otrzymania przez Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji składający zostanie
zawiadomiony pisemnie. Decyzja o rozpatrzeniu reklamacji jest ostateczna.

