REGULAMIN KONKURSU
„Dziarka w ciemno”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.

3.
4.
5.

Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Maciej Pacześny
Tattoo Konwent z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-426) przy al. Jerzego Hallera 37/1
(zwana dalej „Organizatorem”).
Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który
wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania w toku Konkursu zmian w
Regulaminie, o czym niezwłocznie zawiadomi wszystkich Uczestników poprzez
publikację zmienionych postanowień Regulaminu w miejscu jego ogłoszenia.
Konkurs odbywa się w dniach 9 – 14 maja 2017 roku.
Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu, Konkurs jest otwarty dla osób
fizycznych z wyłączeniem pracowników Organizatora, pracowników Facebook oraz
członków ich rodzin.
Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
§2
PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest zakup dwudniowego biletu uprawniającego do wstępu na
wydarzenie Organizatora Konkursu pod nazwą Wrocław Tattoo Konwent 2017,
odbywającego się w terminie 20-21 maja 2017 roku w Zaklętych Rewirach przy ulicy
Krakowskiej 100 oraz wpisanie numeru zamówienia przedmiotowego biletu, wskazanie
jednego z dwóch wybranych przez Organizatora tatuatorów, który wykona tatuaż podczas
wydarzenia Wrocław Tattoo Konwent 2017 i udzielenie jednozdaniowej odpowiedzi na
pytanie „Dlaczego chcesz wytatuować się u tego tatuatora?”. Celem Konkursu jest
wyłonienie sześciu najbardziej kreatywnych i oryginalnych odpowiedzi.
§3
ZASADY KONKURSU
1.

Uczestnikiem Konkursu w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba spełniająca
łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym
Regulaminie.
2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:
1) akceptacja w całości postanowień niniejszego Regulaminu;
2) przystąpienie do Konkursu, które następuje z chwilą spełnienia następujących
warunków:
a) zakupu dwudniowego biletu uprawniającego do wstępu na wydarzenie Organizatora
Konkursu pod nazwą Wrocław Tattoo Konwent 2017, odbywającego się w terminie
20-21 maja 2017 roku w Zaklętych przy ulicy Krakowskiej 100 we Wrocławiu za
pośrednictwem platform Biletin.pl: https://www.biletin.pl/pl/festiwal/wroclaw-tattookonwent-wroclaw-2017/5401/bilety.html?ref=20;
b) wpisania w komentarzu pod postem konkursowym numeru zamówienia biletu
dwudniowego
zakupionego
za
pośrednictwem
platformy
Biletin.pl:
https://www.biletin.pl/pl/festiwal/wroclaw-tattoo-konwent-wroclaw2017/5401/bilety.html?ref=20;
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c) wpisania w komentarzu pod postem konkursowym jednego z tatuatorów, o których
mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 – 3 Regulaminu wraz z udzieleniem jednozdaniowej
odpowiedzi na pytanie konkursowe „Dlaczego chcesz wytatuować się u tego
tatuatora?” na fanpage’u Tattoo Konwent na portalu Facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/TattooKonwent
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zakup biletu, o którym mowa w
ust. 2 pkt 2 ppkt a niniejszego paragrafu. Czynność tą reguluje odrębna umowa między
Uczestnikiem Konkursu a platformą Biletin.pl
Rozstrzygnięcia Konkursu podejmuje Jury w składzie: Katarzyna Krukar, Michał
Nowakowski, Maciej Pacześny
Spośród odpowiedzi konkursowych Jury wybiera sześć odpowiedzi najbardziej
kreatywne i oryginalne. Jury zastrzega sobie prawo do zastosowania również
dodatkowych kryteriów oceny.
Do dnia zakończenia Konkursu, tj. do końca dnia 14 maja 2017 r. godz. 23:59
Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, usuwając swoje
odpowiedzi oraz powiadamiając o tym Organizatora.
Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie przez Jury Uczestników, którzy otrzymają
nagrody nastąpi w terminie do dnia 16 maja 2017 r. w siedzibie Organizatora. Wyniki
Konkursu zostaną opublikowane na stronach http://www.facebook.com/TattooKonwent
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu, o
czym niezwłocznie poinformuje Uczestników poprzez publikację stosownej informacji
na stronie profilu http://www.facebook.com/TattooKonwent.
§4
POWIADOMIENIE O ZWYCIĘSTWIE.
UTRATA PRAWA DO NAGRODY W WYPADKU
NIEPOTWIERDZENIA PRZYJĘCIA NAGRODY

1.
2.

3.

4.
5.

Sześciu Uczestników, którzy udzielili wybranych przez Jury odpowiedzi konkursowych,
zostanie powiadomionych przez Organizatora o przyznaniu nagrody poprzez
zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym z nazwiskami laureatów.
Laureaci zobowiązani są w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od opublikowania
komentarza z ich nazwiskami, do potwierdzenia Organizatorowi, że przyjmują nagrodę.
Laureat potwierdza przyjęcie nagrody poprzez wysłanie w wiadomości prywatnej na
http://www.facebook.com/TattooKonwent swoich danych łącznie z oświadczeniem
o przyjęciu nagrody.
Jeśli w ciągu 48 godzin od powiadomienia o zwycięstwie Uczestnik będący laureatem nie
wyśle na adres wskazany przez Organizatora danych oraz oświadczenia o przyjęciu
nagrody, Uczestnik ten traci prawo do otrzymania nagrody. W takim wypadku Jury może
wybrać kolejnego laureata i zawiadomi go o tym fakcie. W razie wyboru kolejnego
laureata ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
Użytkownik akceptuje fakt, że powiadomienie o przyznaniu nagrody będzie dokonywane
poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowem z listą laureatów w portalu
Facebook na stronie http://www.facebook.com/TattooKonwent.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń
internetowych.
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§5
NAGRODA
1.

Organizator przewiduje przyznanie łącznie sześciu nagród – w postaci wykonania
na ciele każdego ze zwycięzców po 1 (jednym) tatuażu o maksymalnych wymiarach
10x10 cm każdy, które wykonane zostaną we wskazanym przez zwycięzcę miejscu
na posiadanej przez jego na nodze od stopy do linii kolana lub ręce od dłoni do
połowy ramienia. Przedmiotowe tatuaże wykonane zostaną na bazie nieznanego
wcześniej zwycięzcy wzoru podczas Wrocław Tattoo Konwent 2017, odbywającego
się w terminie 20-21 maja 2017 roku w Zaklętych Rewirach ulicy Krakowskiej 100
we Wrocławiu przez jednego z dwóch wybranych przez Organizatora tatuatorów:
1) Paweł Reduch,
2) Mateusz Wojtak.

2.

Nagrodę będzie można zrealizować podczas wydarzenia Wrocław Tattoo Konwent 2017,
odbywającego się w terminie 20-21 maja 2017 roku w Zaklętych Rewirach ulicy
Krakowskiej 100 we Wrocławiu w wyznaczonym przez Organizatora punkcie obiektu
organizacji wydarzenia i ustalonym przez niego w porozumieniu ze zwycięzcą czasie.
Nagrody przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenia
pieniężne.
Laureat nie może przenieść uprawnienia do nagrody, o której mowa w ust. 1, na osoby
trzecie.
Ze względów technologicznych tatuaże mogą być wykonane jedynie na nodze od stopy
do linii kolana lub ręce od dłoni do połowy ramienia każdego ze zwycięzców ze względu
na ograniczenia technologiczne rozwiązania uniemożliwiające wcześniejsze podejrzenie
wzoru lub śledzenie postępu prac tatuatora.

3.
4.
5.

§6
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I LAUREATA KONKURSU

1. Organizator zapewnia pomieszczenie na realizację nagrody oraz pokrywa pełne
wynagrodzenie tatuatora wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 – 3 Regulaminu, w razie
złożenia przez laureata pisemnego oświadczenia o braku przeciwskazań medycznych
po stronie laureata do wykonania tatuażu i akceptacji ewentualnych zagrożeń dla życia
i zdrowia laureata w związku z jego wykonaniem oraz wyrażeniu zgody na wykonanie
na ciele laureata wzoru, z którym nie może się on wcześniej zapoznać.
2. Laureat obowiązany jest złożyć powyższe oświadczenie Organizatorowi z chwilą
przystąpienia przez laureata do realizacji nagrody, po uprzednim zapoznaniu się
z formularzem oświadczenia, przygotowanym przez Organizatora.
3. Niezłożenie przez laureata oświadczenia, o którym mowa w ust 1., jest równoznaczne
z rezygnacją laureata z otrzymania nagrody, o której mowa § 5 ust. 1 Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady wykonanego tatuażu. Usunięcie
ewentualnych wad reguluje odrębna umowa z tatuatorem, wymienionym w § 5 ust. 1
pkt 1 – 3 Regulaminu, którą laureat zawiera z chwilą realizacji nagrody.
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§7
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
1.

2.

Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie każdy Uczestnik wyraża zgodę
na to, że: w wypadku przyznania mu przewidzianej w tym Konkursie nagrody,
Organizator
zamieści
informację
o
tym
na
stronie:
http://www.facebook.com/TattooKonwent. Uczestnik może cofnąć tę zgodę,
składając Organizatorowi pisemne oświadczenie, że dane osobowe nie mogą być
rozpowszechniane. Cofnięcie tej zgody jest skuteczne wobec Organizatora z
chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym.
Przystępując do Konkursu Uczestnik:
1) oświadcza, że jest wyłącznym i jedynym autorem zamieszczonej przez siebie
odpowiedzi;
2) jest świadom, że ponosi odpowiedzialność prawną za roszczenia mogące
wyniknąć z bezprawnego wykorzystania cudzej twórczości;
3) jest świadom i akceptuje fakt, że Organizator w wypadku powzięcia
informacji, iż Uczestnik nie jest autorem zamieszczonej odpowiedzi, może w
każdej chwili usunąć ją i wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie
przysługuje od nich odwołanie.
Organizator ma prawo odmówić użytkownikowi udziału w konkursie lub
wykluczyć
z Konkursu bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu lub rezygnacji z
przyznania nagrody głównej, w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie
Konkursem (tj. mniejszej niż 50 liczby osób spełniających warunki uczestnictwa
w Konkursie).
Organizator zastrzega sobie również możliwość rezygnacji z przyznania nagrody
głównej z uwagi na niski poziom zamieszczanych Komentarzy.
Organizator informuje uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą
przechowywane i przetwarzane, w siedzibie Organizatora, w związku z
wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz do celów
marketingowych Organizatora zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. o
ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi
zmianami, na co uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę.
Postawienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają, nie zastępują, ani nie
zmieniają, zasad regulujących korzystanie z portalu społecznościowego
Facebook, wynikających z obowiązujących tam regulaminów, w szczególności
zasad dotyczących ochrony własności intelektualnej, lub polityki prywatności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.
Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich
postanowień niniejszego Regulaminu.
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