REGULAMIN KONKURSU „ZŁÓW NAGRODĘ”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o., ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna
Góra, NIP: 8871684069
2. Fundatorem nagrody jest Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o., ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra,
NIP: 8871684069
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook
jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Twierdza.Srebrna.Gora
(zwanej dalej “Fanpage”)
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej
,,Komisją Konkursową”) powołana w tym celu przez Organizatora. Komisja Konkursowa
składa się z 3 przedstawicieli Organizatora.
Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18
lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
3. Konkurs trwa od 15.10.2020 do 17.10.2020 do godziny: 24:00
4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 18.10.2020 za pośrednictwem FanPage.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega umieszczeniu w komentarzu pod konkursowym postem
odpowiedzi do pytania Co można wyłowić z fosy mokrej zamku lub twierdzy?
2. Spośród nadesłanych wiadomości Komisja Konkursowa wybiera jednego zwycięzcę - autora
najbardziej pomysłowej odpowiedzi oraz wyróżni dodatkowo dwóch autorów.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
Nagroda
1. Główną nagrodą dla zwycięzcy w konkursie jest książka autorstwa prof. Grzegorza
Podrucznego pt. „Twierdze z papieru. Fortyfikacje pruskie w latach 1786-1807" oraz dwa
bilety na Nocne Zwiedzanie Twierdzy Srebrna Góra ważne 6 miesięcy od dnia nadania.
Wyróżnione osoby otrzymają zestawy upominkowe (magnes, 1 bilet na nocne zwiedzanie).
2. Nagroda zostanie przesłana pocztą.
3. Udział w Nocnym Zwiedzaniu należy zarezerwować nie później niż dwa dni przed
planowanym terminem kontaktując się z Twierdzą Srebrna Góra za pośrednictwem telefonu
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74 818 0099, pisząc email na adres info@forty.pl lub wiadomość prywatną na
https://www.facebook.com/Twierdza.Srebrna.Gora.
Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada i zostaje
przekazana kolejnej osobie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w
szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika,
któremu przyznano nagrodę.
W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z
Konkursu.
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu)
dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być na adres email:
info@forty.pl z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 3 dni.
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

