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Skierniewice, 08 lipca 2018 r. 

Regulamin konkursu  

„Muzyczne śniadanie na trawie (plus deser)” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach z siedzibą  

w Skierniewicach 96-100, przy ul. Reymonta 33. 

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 lipca 2018 r. i trwa do 31 sierpnia 2018 r. 

4. Pobranie kuponu konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu 

następujących oświadczeń: 

 o akceptacji Regulaminu 

 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Kultury i 

Sztuki w Skierniewicach w zakresie niezbędnym dla udziału Uczestnika w Konkursie 

oraz otrzymania i realizacji nagrody. 

5. Uczestnik przystępuje do konkursu poprzez pobranie  kuponu konkursowego podczas 

jednego z koncertów plenerowych „Muzyczne śniadanie na trawie (plus deser)”. 

 

§2 Uczestnicy 

1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.  

2. Uczestnikiem Konkursu zostaje osoba, która prawidłowo dokonała zgłoszenia kuponu 

konkursowego. 

3. W zorganizowanym wyjeździe na koncert, o którym mowa w  §3 pkt. 1 Regulaminu mogą 

brać udział osoby niepełnoletnie, jednak tylko pod opieką osoby dorosłej.  

§3 Zasady konkursu 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie 20 osób, które otrzymają podwójne darmowe zaproszenia 

(bilety) na koncert odbywający się w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w dniu  

31 sierpnia 2018 r. (początek koncertu godz. 19:00). Bezpłatny dojazd i powrót z koncertu 

gwarantuje Organizator.  

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien pobrać kupon konkursowy, na którym będą 

przystawiane pieczątki potwierdzające udział w koncercie. Pieczątki przystawiane są  

w wyznaczonych polach po koncertach cyklu „Muzyczne śniadanie na trawie (plus deser)” 

odbywających się w Altanie w Parku Miejskim w Skierniewicach (lub w przypadku 

niekorzystnych warunków atmosferycznych w Sali kameralnej Centrum Kultury i Sztuki  

w Skierniewicach) w następujących terminach: 8 i 22 lipca oraz 12 i 26 sierpnia 2018 r. 

3. Kupony, na których znajdą się przynajmniej 3 pieczątki (potwierdzające udział w przynajmniej 

3 z 4 koncertów) mogą wziąć udział w losowaniu jednego z 20 podwójnych zaproszeń 

(biletów). Zgłoszenia zawierające mniej niż 3 pieczątki, niekompletne, wypełnione 
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nieprawidłowo  

i nieczytelnie są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie. 

4. Uczestnik Konkursu może pobrać i przekazać do losowania tylko jeden kupon konkursowy.  

W przypadku stwierdzenia na etapie losowania nagród złożenia przez Uczestnika Konkursu 

więcej niż jednego kuponu konkursowego Uczestnik  zostaje wykluczony z Konkursu, zaś na 

miejsce dublujących się kuponów konkursowych losowane są kolejne z puli złożonych.  

 

§4 Przyznanie nagród 

 

1. Losowanie i ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się po zakończeniu ostatniego 

plenerowego koncertu tj. 26 sierpnia 2018 roku. 

2. Wyniki Konkursu ogłoszone będą również  na stronie internetowej i w kanałach Social Media 

Centrum Kultury i Sztuki w dniu 27 sierpnia 2018 roku. 

3. W dniu 27 sierpnia 2018 roku Organizator podejmie trzykrotną próbę kontaktu 

telefonicznego z wylosowanymi osobami, celem potwierdzenia gotowości do wyjazdu na 

koncert do Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w dniu 31 sierpnia 2018 r. i 

omówienia szczegółów organizacyjnych wyjazdu. Przy trzeciej nieskutecznej próbie kontaktu 

telefonicznego zaproszenie (bilety) przepada.  

 

§5 Ochrona danych osobowych 

 

1. Uczestnicy Konkursu otrzymują od Organizatora Klauzulę Informacyjną o poniższej treści: 

 

Klauzula informacyjna: 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
Administrator danych Administratorem danych jest Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą w 

Skierniewicach, ul. Reymonta 33 

Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez 
sekretariat@cekis.pl, telefonicznie pod numerem: 46 833 24 12.  

Cele przetwarzania oraz 
podstawa prawna 
przetwarzania 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach promocyjnych w związku 
z udziałem w konkursie „Muzyczne śniadanie na trawie (plus deser)” – 
podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana 
zgoda. 

Kategorie danych 
osobowych 

W ramach Konkursu będą ̨przetwarzane dane w postaci: imię i 
nazwisko, numer telefonu. 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. 
dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia 
administratora.  

Okres przechowywania 
danych 

Podane przez Pana / Panią dane będą przetwarzane przez czas 
wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

Prawa osoby, której 
dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo 
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię 
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danych osobowych podlegających przetwarzaniu. W celu skorzystania 
z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych 
lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są 
wyżej. 

 

§6 Postanawiania końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. 

2. Regulamin zostaje umieszczony na stronie internetowej: www.cekis.pl  

http://www.cekis.pl/

