REGULAMIN KONKURSU „Twoja Strefa Dyskomfortu”
organizowanego w dniach od 22 do 24 września 2017 r.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
I.1. Nazwa Konkursu
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Twoja Strefa Dyskomfortu” („Konkurs”).
I.2. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2,
wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19
(„Organizator”).
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany, ani powiązany z
serwisem Facebook. Informacje udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
I.3. Czas i miejsce Konkursu
Konkurs przeprowadzany będzie na stronie festiwalu Sacrum Profanum na portalu Facebook
https://www.facebook.com/sacrumprofanum w dniach od 22 do 24 września 2017 r.
I.4. Nadzór nad przebiegiem Konkursu
Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Kapituła Konkursu wyłoniona przez Organizatora
(„Kapituła Konkursu”).
I.5. Cel Konkursu
Celem konkursu jest promocja muzyki współczesnej i alternatywnej oraz przedsięwzięć
ukierunkowanych na artystyczne łączenie obydwóch nurtów, a także propagowanie uczestnictwa w
wydarzeniach kulturalnych.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
II.1. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna pełnoletnia, która prawidłowo wykona zadanie
konkursowe („Uczestnicy Konkursu"). Przez udział w Konkursie uczestnik wyraża akceptację zapisów
niniejszego regulaminu. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie
ich rodzin.
II.2. Zgoda na przetwarzanie danych
Zgłaszając się do Konkursu Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
podanych danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) i ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

III. PRZEBIEG KONKURSU
III.1. Zadanie konkursowe
Konkurs polegać będzie na umieszczeniu na „ścianie” profilu Sacrum Profanum w portalu Facebook lub
też na profilu prywatnym w portalu Instagram zdjęcia, grafiki lub video wraz z krótkim opisem,
przedstawiającym odwołanie do hasła „Strefa Dyskomfortu” w życiu codziennym Uczestnika Konkursu.
Treści biorące udział w konkursie („Odpowiedzi”) muszą być oznaczone przy pomocy
„#StrefaDyskomfortu” oraz opublikowane w dniach 22-24.09.2017 r.
III.2. Dyskwalifikacja
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Konkursu Odpowiedzi, których treść jest
sprzeczna z Regulaminem Konkursu, prawem lub zasadami współżycia społecznego i dobrymi
obyczajami lub może naruszać prawa osób trzecich.
III.3. Laureaci
Kapituła Konkursu w terminie 25-26.09.2017 r. wyłoni pięciu Zwycięzców Konkursu, których
odpowiedzi w ocenie Kapituły Konkursu będą charakteryzować się najciekawszą i najbardziej
kreatywną formą, a także nieszablonowym podejściem do tematu. Dodatkowo trzy pierwsze miejsca
otrzymają nagrody dodatkowe. Wynik Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
Zwycięzcy Konkursu poinformowani zostaną o wygranej poprzez wiadomość prywatną na portalu
Facebook lub też komentarz w portalu Instagram.
IV. NAGRODY
IV.1. Nagroda w Konkursie
Nagrodami w Konkursie są bilety na koncerty organizowane w ramach Festiwalu Sacrum Profanum.
Każda ze zwycięskich Odpowiedzi będzie nagrodzona dwoma biletami na wybrany przez Kapitułę
Konkursu koncert. Dodatkowo, trzy z najlepsze w ocenie Kapituły Konkursu Odpowiedzi nagrodzone
zostaną nagrodami dodatkowymi od Partnera Festiwalu.
IV.2. Odbiór nagród w Konkursie
Odbiór biletów możliwy będzie w dniach koncertów festiwalu Sacrum Profanum na godzinę przed
rozpoczęciem każdego z wydarzeń w miejscu jego organizacji. Nagrodę może odebrać wyłącznie
Zwycięzca osobiście, za okazaniem dokumentu tożsamości. Odbiór nagrody należy potwierdzić
odręcznym podpisem na protokole odbioru.
IV.3. Uprawnienia Laureatów
Laureatom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zastrzeżenia
szczególnych jej właściwości.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
V.1. Publikacja regulaminu
Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie www.sacrumprofanum.com

V.2. Dodatkowe Informacje
Dodatkowe Informacje na temat Konkursu udzielane są w siedzibie Organizatora oraz telefonicznie
pod numerem +48 12 354 25 00.

