
I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem inicjatywy z dnia 30.06.2021 jest Wydział Promocji Miasta i Turystyki 

Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

2. Niniejszy regulamin określa warunki inicjatywy, które uczestnik akceptuje w chwili 

przystąpienia. 

3. Inicjatywa nie jest sponsorowana, wspierana ani w żaden sposób powiązana z portalem 

Facebook. 

4. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do inicjatywy należy kierować 

do Organizatora. 

II Uczestnik inicjatywy 

1. Uczestnikiem inicjatywy może być: 

 a) pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin, 

 b) osoba, która ukończyła 13 lat i działa za zgodą i wiedzą opiekuna prawnego 

 2. Akceptując Regulamin Uczestnik oświadcza, że: 

 a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

udziału w inicjatywie; 

 b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu; 

 c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu 

Facebook; 

 d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w Konkursie; 

 e. wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na fanpage 

https://www.facebook.com/wroclaw.wroclove swojego imienia i nazwiska w razie 

przyznania mu tytułu Laureata konkursu, 

 f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu Facebook; 

 g. ukończył 18 lat lub ukończył 13 lat i bierze udział w konkursie za zgodą rodziców, a w 

przypadku żądania Organizatora Konkursu okaże pisemną zgodę  

3. Uczestnikami inicjatywy nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, 

pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich 

najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych. 

III Miejsce, czas i zasady inicjatywy 

1. Inicjatywa przeprowadzana jest w portalu Facebook na tablicy wydarzenia „Aleksijewicz i 

Tokarczuk | Protest/Pratest”oraz za pomocą maila: pytaniadonoblistek@literatura.wroclaw.pl  

2. Inicjatywa trwa od 30.06.2021 (11.00) do 11.07.2021 (23.59) 

3. Zasady uczestnictwa w inicjatywie: 

a. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie w komentarzu pod postem lub przesyłając na adres 

mailowy wskazany w pkt. 1 odpowiedzi na pytanie:  

https://www.facebook.com/wroclaw.wroclove
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Jakie pytanie chciał(a)byś zadać Swietłanie Aleksijewicz/Oldze Tokarczuk podczas spotkania  

Narodowym Forum Muzyki?  

c. Każdy Uczestnik może otrzymać tytuł Laureata tylko jeden raz; 

d. Uczestnicy mogą publikować odpowiedzi w okresie trwania inicjatywy. Odpowiedzi 

opublikowane po tym czasie nie będą brane pod uwagę; 

 e. Dodając Odpowiedź Uczestnik oświadcza, że: posiada pełnię praw autorskich i 

pokrewnych do udzielonej Odpowiedz. 

IV. Nagrody dla Uczestników 

a. Nagrodami dla osób, których pytania zostaną wybrane jest zestaw wrocławskich gadżetów 

oraz książka autorstwa Olgi Tokarczuk lub Swietłany Aleksijewicz. 

b.Przewidzianych jest 10 nagród - po jednej dla każdego Laureata.  

c. Laureatami zostaną osoby, które prześlą najciekawsze Odpowiedzi. Wyboru dokona 

Komisja powołana w tym celu przez Organizatora. 

d. W przypadku: 

a. nieodebrania przez Laureata nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy lub 

b. stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu inicjatywy naruszenia przez danego 

Laureata postanowień Regulaminu, Laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych 

przypadków utraci tytuł Laureata oraz prawo do otrzymania nagrody. 

V Warunki uczestnictwa i odbioru nagród 

1. Dostęp do inicjatywy jest bezpłatny i wymaga rejestracji w serwisie Facebook.  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne 

wykonanie zadania opisanego w pkt. III niniejszego regulaminu. 

 3. Informacje o zwycięzcach zostaną opublikowane na fanpage’u 

https://www.facebook.com/wroclaw.wroclove do 16.07.2021 (23.59). 

4. Warunkiem odebrania przez Laureata nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin na 

fanpage`u https://www.facebook.com/wroclaw.wroclove wiadomości prywatnej z 

następującymi danymi: 

 a. imię i nazwisko 

 5. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt.V. 4, przekroczenie dopuszczalnego 

czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata 

prawa do nagrody. 

6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy. Laureatom 

nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych 

upominków. 

7. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator. 

8. Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec 

Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe. 
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VI Zakres odpowiedzialności Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników inicjatywy, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących 

po stronie Użytkownika, w szczególności, jeśli ten podał dane niepełne lub nieaktualne. 

 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 

przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań 

związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w incijatywie Uczestników, 

w tym usunięcia ich Odpowiedzi z fanpage: https://www.facebook.com/wroclaw.wroclove , 

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem serwisu 

Facebook, w szczególności uczestników, którzy: 

 a. zamieszczają treści niezgodne z regulaminem profilu 

https://www.facebook.com/wroclaw.wroclove  lub serwisu Facebook (w szczególności 

zawierające treści obraźliwe, niezgodne z tematyką inicjatywy, naruszające prawo, dobre 

obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, a w szczególności o charakterze erotycznym, 

pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim, zarówno w warstwie tekstowej, jak i 

graficznej)  

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami 

serwisu Facebook; 

 c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami serwisu Facebook 

kont/profili osób trzecich; 

 d. ingerują w mechanizm działania inicjatywy; 

 e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Faceboook w celu uniknięcia weryfikacji wieku; 

 f. nie ukończyli 13 lat lub nie ukończyli 18 lat i działają bez zgody rodziców. 

VII Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

przetwarzanych w ramach niniejszej inicjatywy jest Organizator. 

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 

dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia inicjatywy. 

 2. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia inicjatywy i wydania nagród Laureatom. 

3. Administrator zbiera następujące dane uczestników: 

a. imię i nazwisko, 
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VIII Reklamacje i zgłoszenia naruszeń 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania inicjatywy lub stwierdzonych 

naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości 

prywatnej na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/wroclaw.wroclove 

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, 

nazwisko, jak również opis reklamowanego zdarzenia. 

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 

14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną poprzez 

wysłanie wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub pisemnie na wskazany adres do 

korespondencji. 

X Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2021 (11.00).  

 

 

 


