
REGULAMIN KONKURSU 

1.Warunki ogólne 

1.1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie 

MOCAK Bookstore (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 każda osoba odwiedzająca Muzeum w 

dniach od 29.10.2020 – 31.10.2020. 

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.  

3. Zasady konkursu 

 3. Uczestnik Konkursu ma do wykonania zadanie konkursowe polegającą na:  

rozpoznaniu i zapamiętaniu przynajmniej jednego z miejsc związanych z Krakowem, przedstawionego 

w pracach prezentowanych na wystawie „Artyści z Krakowa. Generacja 1950 – 1969”, a następnie 

przekazaniu tej informacji księgarzom w MOCAK Bookstore. Każdy uczestnik, który wykona zadanie 

konkursowe otrzyma zniżkę 40% na publikacje Muzeum (oferta dotyczy cen okładkowych książek 

wydanych przed 2020 rokiem). W konkursie każdy uczestnik może wziąć udział tylko raz. Konkurs 

trwa od 29.10.2020 godz. 11 do 31.12.2020 godz. 19. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

5.1. Każdy uczestnik, który rozpoznana i zapamięta przynajmniej jedno z miejsc związanych z 

Krakowem, przedstawionych w pracach prezentowanych na wystawie „Artyści z Krakowa. Generacja 

1950 – 1969”, a następnie przekaże tę informację  księgarzom w MOCAK Bookstore otrzyma zniżkę 

40% na publikacje Muzeum (oferta dotyczy cen okładkowych książek wydanych przed 2020 rokiem). 

W konkursie każdy uczestnik może wziąć udział tylko raz. 

6. Wydawanie nagrody 

6.1. Zniżkę 40% na publikacje Muzeum zostanie naliczona po podaniu księgarzom z MOCAK Bookstor 

odpowiedzi na zadanie konkursowe z pkt. 3. 

 

 

http://www.mocak.pl/


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. 


