
Regulamin konkursu „Walentynki 2022” 

1. Organizatorem Konkursu promocyjnego „Walentynki 2022”, zwanego dalej Konkursem jest Teatr 
Kamienica Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT i S-ka Sp.k. z siedzibą przy ul. 
Belwederskiej 3/5, 00-761 Warszawa 

2. Miejsce organizacji Konkursu: Konkurs zostanie zorganizowany na terenie całej Polski, na stronie 
https://www.facebook.com/TeatrKamienica/ 

3. Czas przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane w terminie od 10 lutego do 
13 lutego 2022, do godziny 23.59. 

4. Uczestnicy Konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, tj. osób, które 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat, które posiadają konta w serwisie Facebook. 
W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby prawne, członkowie Komisji, pracownicy i przedstawiciele 
Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 
Konkursu oraz małżonkowie i dzieci wszystkich wyżej wymienionych osób.  

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu: dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w 
celach urządzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom. Dane osobowe Uczestników podlegają 
ochronie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dn. 
27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i będą 
wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych 
jest Teatr Kamienica Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT i S-ka Sp.k. z siedzibą 
przy ul. Belwederskiej 3/5, 00-761 Warszawa. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.  

6. Zasady udziału w Konkursie: a) Aby wziąć udział w Konkursie, należy w komentarzu do konkursowego 
postu Teatru Kamienica na Facebooku, opublikowanego 10.02.2022 roku zamieścić kreatywne zdjęcie 
z ukochaną osobą b) jedna osoba może dodać jeden komentarz c) Komentarze można dodawać od 
czwartku 10 lutego do niedzieli 13 lutego, do godziny 23.59. d) Przystępując do Konkursu Uczestnik 
oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym 
przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w 
dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa 
pokrewne. e) Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba 
trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące komentarza zgłoszonego przez niego do Konkursu. f) 
Zgłoszony przez Uczestnika komentarz do Konkursu powinien być wolny od treści naruszających normy 
społeczne i prawne oraz powszechnie uznawanych za obraźliwe. g) Organizator ma prawo usunąć 
komentarze przesyłane przez Uczestników Konkursu, które są wulgarne, obraźliwe lub naruszają dobre 
imię osób trzecich, Organizatora Konkursu, inne podmioty lub osoby fizyczne. h) Każdy Uczestnik może 
zgłosić do Konkursu jeden komentarz.  

7. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu: Organizator powoła trzyosobową Komisję 
Konkursową, zwaną dalej Komisją, która będzie czuwać nad prawidłowością organizacji, 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.  

8. Rozstrzygnięcie Konkursu: Komisja Konkursowa 14 lutego 2022 r. o godzinie 9.00 spośród 
nadesłanych zgłoszeń konkursowych wyłoni trzech Laureatów Konkursu. Twórcy najbardziej 
kreatywnych zdjęć otrzymają nagrodę. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu: 
Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, która będzie czuwać nad 
prawidłowością organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.  



9. Nagrody w Konkursie: Autorzy otrzymają nagrodę w postaci: Podwójnego biletu na spektakl 
„Kumulacja, czyli pieniądze to nie wszystko”, który odbędzie się 16 lutego 2022 r. o godz. 19.30 o 
wartości 240 zł brutto raz nagrody finansowej o wartości 16,50 zł brutto. Łączna wartość nagród to 
181,50 zł brutto. Organizator Konkursu wyda nagrody Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa podatkowego tj. zgodnie Ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
z dnia 27 października 2017 r.  

10. Ogłoszenie wyników Konkursu. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej, poprzez 
informację, która zostanie opublikowana przez Organizatora - Teatr Kamienica Fundacja Wspierania 
Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT i S-ka Sp.k. z siedzibą przy ul. Belwederskiej 3/5, 00-761 
Warszawa , na profilu Teatru Kamienica na portalu https://www.facebook.com/TeatrKamienica/ dn. 
14 lutego 2022r. o godz. 10.00.  

11. Wydanie nagród Zwycięzcy: Nagrodę można odbierać osobiście w kasie Teatru Kamienica przy al. 
Solidarności 93, 00-144 Warszawa, przed spektaklem 16 lutego 2022r. Warunkiem odbioru nagrody 
jest wypełnienie przez Laureata protokołu odbioru nagrody zawierającego dane osobowe tj. : imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, urząd skarbowy zgodny z według miejsca zamieszkania 
oświadczenia informującego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dn. 27.04.2016 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE do celów związanych z 
przeprowadzeniem Konkursu; oświadczenia o tym, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich 
(osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego 
wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 
wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne, jako Laureat Konkursu przyjmuje na siebie pełna 
odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące 
komentarza zgłoszonego przez niego do Konkursu. Organizator Konkursu we własnym zakresie 
zapewnia nagrody i odpowiada za ich wydanie Zwycięzcom Konkursu. Nagrody nie odebrane w ww. 
terminie przechodzą do dyspozycji Organizatora Konkursu. Za wygrane nagrody nie przysługuje 
ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę. Laureat 
nagrody może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody.  

12. Reklamacje: Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie 
pisemnej listem poleconym w terminie do 15.03.2022 r. (decyduje data wpływu) na adres: Teatr 
Kamienica, al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać dopisek „KONKURS –
Walentynki 2022” oraz imię, nazwisko Uczestnika, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, 
dokładnie określoną przyczynę reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz 
treść żądania. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni (decyduje data nadania listu poleconego) 
włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu 
postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych 
roszczeń we właściwym sądzie.  

13. Postanowienia końcowe: Pełny Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie 
www.teatrkamienica.pl w zakładce „Regulaminy” w terminie od 10.02.2022 r. do 31.03.2022r. Konkurs 
nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. 
Facebook, są to zastrzeżone znaki towarowe, ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko 
zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook Konkurs nie jest w 
żaden sposób związany z serwisem Facebook, serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy 
przebieg Konkursu.  

http://www.teatrkamienica.pl/

