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REGULAMIN KONKURSU „KINO NA OTWARCIE” 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu ul. Wojska Polskiego 

139, 86-100 Świecie. 
2. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać na adres kino@oksir.eu  
3. Celem konkursu jest wybranie 4 filmów, które zostaną wyemitowane w dniu wznowienia działalności 

Studyjnego Kina Cyfrowego „Wrzos” (po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19). Filmy 
będzie można oglądać bezpłatnie (obowiązują wejściówki). 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia,  
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) Zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.oksir.eu.  
b) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Konkursie nie mogą 

również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich 
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

§ 3 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Zadaniem konkursowym jest przesłanie do 10 lutego na adres mailowy kino@oksir.eu tytułu 
filmu, który powinien zostać wyemitowany w dniu reaktywacji kina „Wrzos” w Świeciu. 
Wybór filmu należy krótko uzasadnić (organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia 
części tytułów, które będą nieodpowiednie do zaprezentowania przed szerszą 
publicznością). 10 najczęściej powtarzających się  tytułów zostanie poddane głosowaniu 
internautów. 

2. Komisja konkursowa spośród wszystkich nadesłanych propozycji wybierze 4 najbardziej kreatywne 
uzasadnienia wybranych tytułów i nagrodzi ich autorów.  

3. Nagrody w Konkursie: 
a) karnet na dwa miesiące do Studyjnego Kina Cyfrowego WRZOS,  
b) książki,  
c) karta członkowska DKF (karta upoważnia do zakupu biletów na filmy emitowane w ramach 

DKF w cenie 5 zł),  
d) gadżety. 
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4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji 
rozstrzyga Organizator. 

5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) 
dni od zakończenia edycji Konkursu, na wskazany przez nich w trakcie Konkursu adres e-mail.  

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć 
pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia 
wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.  

  
§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu 
umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).  

2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, 
wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.  

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w 
związku z wydaniem nagród. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go 
na stronie. 


