„Taliowy Quiz”- regulamin
1. Organizatorem konkursu jest Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie ul. Mickiewicza 4, 33-100
Tarnów, NIP 873-000-70-71, REGON 000279516, administrator Fanpage "Teatr im. L. Solskiego
w Tarnowie".
2. Dane kontaktowe przesłane przez Uczestnika konkursu mogą być wykorzystane tylko na potrzeby
prawidłowego przeprowadzenia quizu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Zgłoszeniem konkursowym jest mailowe udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe.
5. Termin zgłaszania do 31 grudnia 2020 r. godz. 0:00
6. Zgłoszenia konkursowe poddane zostaną losowaniu, które przeprowadzi komisja, w skład której
wejdą pracownicy Teatru. W losowaniu wezmą udział osoby, które udzieliły prawidłowe odpowiedzi.
7. Aby wziąć udział w zabawie należy odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące wybranego
tytułu. Każdy uczestnik może udzielić odpowiedzi na pytania do 1, 2, 3 lub 4 spektakli. Odpowiedzi na
zadane pytania należy przesłać na adres: promocja@teatr.tarnow.pl Wraz z odpowiedziami prosimy
o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu.
8. Lista laureatów zostanie opublikowana 7 stycznia 2021 r., na stronie internetowej teatru i na
fanpage’u „Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie”.
9. Nagrody będą do odebrania w kasie Teatru.
10. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19
listopada 2009 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww.
ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
11. Konkurs prowadzony jest na administrowanym przez Organizatora
(https://www.facebook.com/teatrtarnow) w Serwisie społecznościowym Facebook.

Fanpage’u

12. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Teatru w szczególności pracownicy biorący udział
w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie,
wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).
13. Poprzez przystąpienie do Konkursu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych (w zakresie obejmującym imię, nazwisko) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, przez Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie w celach związanych z realizacją
konkursu i wyłonieniem laureatów.
14. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i
akceptacją jego treści.

