
Regulamin konkursu „Koncertowe walentynki” 
 
§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Koncertowe walentynki”, zwanym dalej „Konkursem”,  
jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, zwany 
dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs rozpocznie się w dniu 08.02.2023 r. w momencie opublikowania posta 
konkursowego na profilu: Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. 

https://www.facebook.com/mcktomaszowmazowiecki/ 
 
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde 
zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik 
zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje. 
 

§ 2. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs odbędzie się na profilu Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie 
Mazowieckim: 

https://www.facebook.com/mcktomaszowmazowiecki/ 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu posiadać 
będą konto osobiste na Facebooku. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.  

4. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w komentarzach do posta konkursowego 
opublikowanego przez Organizatora na osi czasu profilu Miejskie Centrum Kultury w 
Tomaszowie Mazowieckim. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest polubienie przez 
Uczestnika profilu Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim na 
platformie Facebook. 
 
https://www.facebook.com/mcktomaszowmazowiecki/ 

5. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem 
konkursowym odpowiedzi na pytanie: Z kim wybierzesz się na koncert Limboski solo? 
Dlaczego to właśnie tą osobę zabierzesz na koncert? 
 

7. Konkurs jest moderowany. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub 
obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie, zawierające treści erotyczne, 
niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane 
zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązujące do symboli religijnych, 
etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, 
stawianych przez Organizatora, zostaną usunięte przez moderatorów. 

8. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. 

 
 



§ 3. Nagrody 

1. Nagrodą w Konkursie jest podwójne zaproszenie na koncert Limboski solo, który 
odbędzie się 11 lutego 2023 r. o godz. 18 w Miejskim Centrum Kultury Tkacz przy ul. 
Niebrowskiej 50 w Tomaszowie Mazowieckim. 

2. Nagroda zostanie przyznana przez Organizatora 1 (słownie: jednemu) Uczestnikowi 
Konkursu, który udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.  

3. Komisja Konkursowa składa się z trzech przedstawicieli Organizatora. 

4. O wygranej oraz sposobie odbioru nagrody Laureat zostanie powiadomiony w 
czwartek, 09.02. 2023 r. o godzinie 15 w komentarzu pod postem na Facebooku oraz w 
wiadomości prywatnej za pośrednictwem profilu Miejskie Centrum Kultury w 
Tomaszowie Mazowieckim  
 
https://www.facebook.com/mcktomaszowmazowiecki/ 

 

§ 4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanych w ramach 
Konkursu jest Organizator (tj. Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Tomaszowie 
Mazowieckim przy pl. Kościuszki 18). Dane osobowe będą przetwarzane w celu 
organizacji Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Organizator przetwarza 
następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, dane z konta dostępne na 
Facebook, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. W przypadku zwycięzców 
Organizator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres 
zamieszkania oraz dane niezbędne do zrealizowania obowiązków publicznoprawnych. 
Organizator informuje, że podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, 
jeśli jednak ich Uczestnik nie poda, nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, odebrać 
nagrody. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania 
Konkursu, a po ich zakończeniu maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych 
roszczeń. 

2. W sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestnik może się kontaktować z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wysyłając maila na adres iod@ekofit.pl lub 
listownie na adres siedziby Organizatora. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu bezpośrednio 
zaangażowani w przygotowanie i organizację Konkursu. 

2. Wysłanie zgłoszenia stanowi poświadczenie, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z 
treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje zasady w nim opisane. 



3. Regulamin Konkursu jest dostępny w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury z 
siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy pl. Kościuszki 18 oraz na stronie 
internetowej mck-tm.pl (wpis pn. „Konkurs – koncertowe walentynki”). 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, 
które nie naruszają praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie 
obowiązywać od chwili jego opublikowania na profilu Miejskiego Centrum Kultury w 
Tomaszowie Mazowieckim  
 
https://www.facebook.com/mcktomaszowmazowiecki/ 

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 
serwis Facebook. 


