
Regulamin Konkursu 

Znajdź „DyBBuka” w Bielsku-Białej 

 

Postanowienie ogólne 

 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 

Konkurs – Konkurs Znajdź „DyBBuka” w Bielsku-Białej 

Organizator – Teatr Polski w Bielsku-Białej 

Uczestnik – uczestnik Konkursu, osoba, która prześle pod wskazany adres e-mail zgłoszenie 

pod postacią autorskiej fotografii przedstawiającej zdjęcie ze spektaklu „DyBBuk” w 

przestrzeni miejskiej oraz swoje dane personalne (imię, nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu) 

Losowanie – losowanie nagród pośród osób, które nadesłały zgłoszenia spełniające warunki 

Konkursu 

2. Organizatorem Konkursu jest Teatr Polski w Bielsku-Białej. 

3. Przedmiotem Konkursu są autorskie fotografie przedstawiajace zdjęcie ze spektaklu 

„DyBBuk” odnalezione w przestrzeni miejskiej Bielska-Białej. 

4. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 2 kwietnia 2017 r. 

5. Wyniki Losowania zostaną opublikowane na stronie Teatru (www.teatr.bielsko.pl) oraz na 

portalu Facebook Organizatora do dnia 7 kwietnia 2017 r. 

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).  

 

 

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych zgłoszeń w drodze losowania 

zwycięzcy który otrzyma podwójne zaproszenia na spektakl „DyBBuk” w terminie 26 lub 27 

kwietnia 2017 r. 

2. Konkurs ma charakter otwarty i każdy może wziąć w nim udział. 

3. Do Konkursu każdy z uczestników może zgłosić jedno zgłoszenie. 

http://www.teatr.bielsko.pl/


4. Zgłoszenie powinno składać się z autorskiej fotografii przedstawiającej zdjęcie ze spektaklu 

„DyBBuk” w przestrzeni miejskiej oraz danych personalnych Zgłaszającego (imię, nazwisko, 

adres e-mail, numer telefonu) na adres: konkurs@teatr.bielsko.pl  

Mail powinien być zatytułowany „Konkurs” i podpisany imieniem i nazwiskiem osoby 

zgłaszającej. 

5. Zwycięzca wyraża zgodę na ujawnienie przez Organizatora swoich danych osobowych na 

stronie internetowej Organizatora www.teatr.bielsko.pl, na portalu Facebook, w zakresie 

koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych 

osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

przez Teatr danych personalnych Zgłaszającego w bazie kontaktów osób otrzymujących 

newsletter Teatru. 

7. Zgłoszenie udziału do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu.  

 

Odbiór nagrody 

 

1. Zwycięzca zostanie poinformowany o zdobyciu nagrody w postaci podwójnego 

zaproszenia na spektakl „DyBBuk” w terminie 26 lub 27 kwietnia 2017 r. drogą telefoniczną. 

2. Odbiór nagrody będzie możliwy we własnym zakresie Zwycięzcy Konkursu w kasie Teatru. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym 
czasie bez podania przyczyny z zastrzeżeniem opublikowania informacji o zmianach na 
stronie internetowej Organizatora. 

2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Dyrekcja Teatru. 

3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: 
www.teatr.bielsko.pl 

mailto:konkurs@teatr.bielsko.pl
http://www.teatr.bielsko.pl/
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