Regulamin Konkursu FRANKENSTEIN w Radomiu
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na fanpage'u: https://www.facebook.com/CityCollegeRadom jest
AUTORYZOWANE CENTRUM EGZAMINACYJNE CAMBRIDGE PL 214 CITY COLLEGE.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Multikino Radom oraz kawiarnie , restauracje, salony
piękności, baseny itp.
3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
4. Konkurs trwa od 23.10.2016 do 26.10.2016r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator
konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie
zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1
Regulaminu.
5. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego
Facebook.
6.Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie
roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

§2 Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby:


posiadające jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook



przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego się pod adresem:
https:// www.facebook.com/legal/terms

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do wydarzenia: „Frankenstein w
Radomiu” (https://www.facebook.com/events/146976685766248/)
oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu,
b)w przypadku wygranej - wyraża zgodę na publikację swojego ID – czyli nazwy użytkownika
na Facebooku,
c) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 Zasady konkursu
1.Każdy Uczestnik konkursu proszony jest o dołączenie do wydarzenia : „FRANKENSTEIN w
Radomiu”.
2. Każdy Uczestnik jest uprawniony do udzielenia 1 odpowiedzi na każde z pytań.
5. Konkurs przebiega następująco:
a) Każdego dnia począwszy od 23.10.16 pojawi się w wydarzeniu 1 pytanie
b) Uczestnicy przesyłają odpowiedzi na pytanie W PRYWATNEJ WIADOMOŚCI
(nie w komentarzu) na profilu City College.
c)Odpowiedzi można wysyłać każdego dnia lub wszystkie razem do godziny 24.00 ostatniego
dnia konkursu - 26.10.2016r.
d) W dniu 27.05.2016r zostanie opublikowana lista Laureatów konkursu.
§4 Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są zaproszenia do Multikina Radom na retransmisję
przedstawienia: „FRANKENSTEIN”.
2. O pozostałych nagrodach Organizator zobowiązuje się informować Uczestników konkursu
w momencie otrzymania deklaracji od Sponsorów.
3. Laureat zobowiązany jest do odebrania nagrody w Autoryzowanym Centrum
Egzaminacyjnym Cambridge PL 214 City College. (Radom, ul. Żeromskiego 33,
tel.48 363 322 10/09) w dniu 28.10.16 w godzinach od 9.00 do 20.00. Nagrodę można
również odebrać od Organizatora 31.10.16 w Multikinie przed seansem.
4. Nieodebranie przez Laureata nagrody w dwóch wskazanych terminach oznacza
rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego
tytułu wobec Organizatora.

