
Regulamin Konkursu NCPP 

  

§1. Organizator i warunki uczestnictwa w Konkursie 

  

• Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu, 
ul. Piastowska 14a,  45-082 Opole, NIP: 7541019285, REGON 530556075. 

• Udział w Konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Uczestnika warunków 
niniejszego Regulaminu. 

  

§2. Definicje i zwroty 

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają: 

• Konkurs – wydarzenie organizowane na portalu Facebook skierowane do klientów 
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki oraz dla fanów NCPP na portalu Facebook 

• Uczestnik – osoba, która ukończyła 13 (trzynaście) lat i posiada co najmniej 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu odpowiednich przepisów 
kodeksu cywilnego, za zgodą ich przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna. 

• Termin udzielania odpowiedzi na zadanie konkursowe – okres od momentu 
ogłoszenia konkursu na portalu Facebook do wyczerpania puli nagród, po którego 
zakończeniu zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. 

• Pula nagród  - określone w Konkursie ilościowo oraz rzeczowo nagrody za rozwiązanie 
zadania konkursowego 

§3. Zasady Konkursu 

 

• Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
• Termin Konkursu: od momentu ogłoszenia go na Facebooku do wyczerpania puli 

zaproszeń/nagród.  
• Czas realizacji nagrody w przypadku zaproszenia: równoznaczny z datą ważności 

zaproszenia. 
• Uczestnik bierze udział w Konkursie, odpowiadając w komentarzu na zadanie 

konkursowe, które umieszczone jest na fanpage'u NCPP na portalu Facebook. 
• Zwycięzcą nagrody zostaje 1 osoba, która jako pierwsza odpowie na zadanie 

konkursowe.  
• Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. 
• Zwycięzca zostanie ogłoszony na oficjalnym fanpage NCPP na portalu Facebook. 
• Nagrodę zwycięzca może odebrać w NCPP w Dziale Organizacji Imprez NCPP, pok. nr 

9, wejście od strony ul. Piastowskiej (w godzinach otwarcia: pn-pt, od 8:00 do 16:00),  

http://solariscenter.pl/regulaminy/353-regulamin-konkursu-kulturalna-sroda-marzec
https://www.facebook.com/SolarisCenterOpole/?fref=ts


• Nagroda zostanie wydana po podaniu swojego imienia i nazwiska i okazaniu 
dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

• Wyboru rodzaju nagrody/zaproszenia dokonuje NCPP. 
• Nagroda ma charakter rzeczowy, a Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania 

ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykorzystania Nagrody przez 

Uczestnika. 
• Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub 
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych 
w tym siły wyższej. 

  

§4. Postanowienia końcowe 

•  Za wadliwe lub niepełne odczytanie warunków Regulaminu Organizator nie 
odpowiada.  

• Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu 
w ramach celowości przeprowadzenia akcji – bez pogorszenia sytuacji prawnej 
Uczestników z uwzględnieniem już nabytych przez Uczestników praw do uzyskania 
Nagrody, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji.  

• Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 
jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 

• Serwis Facebook nie jest w świetle prawa organizatorem niniejszego Konkursu. 
Facebook nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w Konkursie ani też za 
przeprowadzenie samego Konkursu 

• W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 
polskiego. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do 
niniejszego Regulaminu. 

• Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników listem 
poleconym na adres: Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14a, 45-082 
Opole przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 5 dni od 
daty zakończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą 
rozpatrywane. Reklamacje winny zawierać dane wnoszącego reklamację oraz zwięzły 
opis przedmiotu reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty 
otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zgłaszający reklamację zostanie 
powiadomiony w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, w sposób wskazany w 
zgłoszeniu (telefonicznie, mailowo, drogą pocztową). 

• Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
• Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie 

swoich danych osobowych w celach niezbędnych dla przeprowadzenia Konkursu.  
• Sprawy związane ze zgodą na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w 

celach marketingowych oraz na umieszczenie ich w bazie danych Organizatora - 
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki i otrzymywanie informacji drogą elektroniczną 
reguluje Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 



133, pozycja 883). Administratorem danych osobowych jest Organizator - Narodowe 
Centrum Polskiej Piosenki, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 
Urząd Miasta  Opola, nr RIK: 1/2012. 

• Serwis Facebook nie jest w świetle prawa organizatorem niniejszego Konkursu. 
Facebook w żaden sposób nie sponsoruje, nie przeprowadza ani nie promuje Konkursu 
i nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w Konkursie ani też za 
przeprowadzenie samego Konkursu 

• Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 
jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. 

 


