REGULAMIN KONKURSU
1.Warunki ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie na
Facebooku (dalej: „Konkurs”).
1.2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK z siedzibą przy
ul. Lipowej 4, 30-702 Kraków (dalej: „Organizator”).
1.3. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na stronie
internetowej http://www.mocak.pl/
1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie. Każdy Uczestnik
biorąc udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie potwierdza, że zapoznał się z
treścią Regulaminu.
2. Uczestnicy konkursu
2.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każdy użytkownik Facebooka.
2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
3. Zasady konkursu
3. Uczestnik Konkursu ma do wykonania zadanie konkursowe polegającą na: W komentarzu pod
postem konkursowym na Facebooku (Facebook: @mocakkrakow) należy odpowiedzieć na pytanie:
Która książka Timothy’ego Snydera najbardziej Ci się podobała? Odpowiedź należy krótko uzasadnić.
Konkurs trwa od dnia 7.10.2020 do godz. 12.00 dnia 9.10.2020 Organizator wybierze subiektywnie
trzy najbardziej kreatywne odpowiedzi, których autorzy otrzymają książkę (jeden egzemplarz)
„Czerwony Książę” Timothy’ego Snydera.
5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
5.1. Wyłonieni zostaną trzej zwycięzcy, których odpowiedzi zostaną uznane przez Organizatora za
najbardziej kreatywne. Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci książki „Czerwony Książe”
Timothy’ego Snydera (jeden egzemplarz).
5.2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na jego profilu na portalu Facebook.
5.3. Uczestnik będący zwycięzcą konkursu pod postem konkursowym zostanie poproszony o
wysłanie wiadomości zwrotnej do skrzynki organizatora na portalu Facebook.
5.5. Organizator w odpowiedzi przesyła informacje o sposobie wydania nagrody.
6. Wydawanie nagrody
6.1.Książka „Czerwony Książe” Timothy’ego Snydera, będzie do odebrania w Recepcji Organizatora
przez okres 30 dni od podania wyników, na prośbę Laureata Organizator zobowiązuje się także do
wysłania nagrody na wskazany przez Laureata adres.

6.2. Laureat Konkurs utraci prawo do nagrody w następujących przypadkach:
6.2.1. gdy Organizator nie otrzyma wiadomości zwrotnej od Uczestnika będącego Laureatem
Konkursu, o której mowa w pkt. 5.3 do dnia 23.10.2020 godz. 16.00.
6.2.2. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez Uczestnika będącego
Laureatem Konkursu w terminie podanym w punkcie 6.1.
6.2.3. gdy Laureat nie zapozna się i nie zaakceptuje regulaminu konkursu oraz obowiązku
informacyjnego.
6.3. w sytuacji, gdy Laureat Konkursu utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w
punktach 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, Organizator może przyznać tę nagrodę innemu Zwycięzcy Konkursu.
7. Inne postanowienia
7.1. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że Akceptuje Regulamin
Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
7.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
7.3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
7.4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć
ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu,
Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Organizator
zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego
Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu.
7.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny.
7.6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach
hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).
7.7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator
Konkursu.

