
REGULAMIN KONKURSU „3 lata w TV” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: „3 lata w TV” 

2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest zespół Fotobudka TV, Filip i Lidia Gąsior, ul. 

Kobierzyoska 221, 30-382 Kraków 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym 

https://www.facebook.com/fotobudka.tv/ w dniach 2 – 23 grudnia 2019 roku. 

4. Poprzez „profile społecznościowe Fotobudka TV” rozumie się konta pod adresami: 

a) https://www.facebook.com/fotobudka.tv/ 

b) https://www.instagram.com/fotobudka.tv/ 

 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może byd każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolnośd do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności 

prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

prawnego. 

b) nie jest pracownikiem Fotobudka TV. 

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Fotobudka TV. 

d) wynajmowała urządzenie Fotobudka TV w latach 2016-2019. 

e) wystawiła opinie/ recenzję usługi wynajmu urządzenia Fotobudka TV w mediach 

społecznościowych/ wyszukiwarce Google / jest aktywna na profilach społecznościowych Fotobudka 

TV/ udostępniła zespołowi Fotobudka TV zdjęcia dotyczące urządzenia/ wykazywała inną aktywnośd 

(należy w tym przypadku podad jaką). 

 

 

https://www.facebook.com/fotobudka.tv/
https://www.facebook.com/fotobudka.tv/
https://www.instagram.com/fotobudka.tv/


2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) Uczestnik musi posiadad status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

b) Uczestnik musi wypełnid formularz dostępny pod adresem 

https://fotobudka.tv/2019/12/01/konkurs-3-lata-w-tv/ 

c) Uczestnik musi zamieścid od jednego do pięciu zdjęd wykonanych przez urządzenie Fotobudka TV 

na tablicy profilu Fotobudka TV na Facebook’u,  znajdującym się pod adresem 

https://www.facebook.com/fotobudka.tv/ 

 

§3 

NAGRODY 

 

1. Zaproszenie dla 2 osób na spektakl "Przybory Wasowskiego Dom Wyobraźni" oraz podarunek-

niespodzianka. 

Czas i miejsce spektaklu którego dotyczy nagroda: 

4.01.2019r. godzina 19:00, miejsca numerowane dla 2 osób 

Krakowski Teatr Scena STU 

Adres: aleja Zygmunta Krasioskiego 16, 30-101 Kraków 

Telefon: 12 422 27 44 

Szczegóły spektaklu pod adresem https://www.scenastu.pl/spektakle/przybory-wasowskiego-dom-wyobrazni 

Nagrodę należy odebrad osobiście w kasie teatru Stu przy al. Zygmunta Krasioskiego 16, 30-101 

Kraków, w dniu spektaklu. 

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w czasie trwania konkursu, zbiorą 

największą ilośd reakcji pod udostępnionym przez siebie zdjęciem (zgodnie z § 2 pkt 2c) 

3. Ocena ilości zdobytych reakcji odbędzie się 23.12.2019r o godzinie 24:00. 

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 24 godzin 

od zakooczenia Konkursu oraz mailowo na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzied 

pocztą elektroniczną na adres kontakt@fotobudka.tv w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania 

powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za 

konkurs prowadzony przez Fotobudka TV. 

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani z nim związany. 

 

https://fotobudka.tv/?p=1440
https://www.facebook.com/fotobudka.tv/
https://www.scenastu.pl/spektakle/przybory-wasowskiego-dom-wyobrazni


§4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imion, daty wynajęcia urządzenia, adresu e-mail, nazwy konta z którego zostaną 

udostępnione zdjęcia- niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz na wykorzystanie 

przez Organizatora udostępnionych zdjęd na profilu Facebook oraz stronie internetowej 

https://fotobudka.tv .  Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w 

związku z wydaniem nagrody.  

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowieo niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania 

go na profilu https://www.facebook.com/fotobudka.tv/ 


