Regulamin konkursu SMS
DNI PELPLINA 2020 konkurs z dziedziny kultury
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Postanowienia ogólne
Konkurs SMS organizowany jest w związku z obchodami DNI PELPLINA 2020
Organizatorem konkursu SMS DNI PELPLINA 2020 zwanego dalej „konkursem” jest Miejski
Ośrodek Kultury w Pelplinie we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Pelplin, zwany dalej
„organizatorem”.
Czas trwania konkursu obejmuje dzień 6 i 7 czerwca 2020 roku w godzinach emisji programu.
Sobota 6 czerwca 2020 blok pierwszy godz. 9.00-11.30, blok drugi 15.00-16.30 , blok trzeci
20.00-21.30, niedziela 7 czerwca godz. 15.00-17.30 przy czym czynności związane z odbiorem
nagród zakończą się do dnia 9 czerwca 2020 r.
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą,
której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U. 2019 poz. 847).
Konkurs jest emitowany w środkach masowego przekazu, nagrody wygrane w konkursie,
o wartości do 2000 zł brutto, podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z podatku
dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, konkurs ogłoszony przez Organizatora jest z dziedziny kultury.
Udział w konkursie jest dobrowolny.
Uczestnik przed przystąpieniem do konkursu powinien zapoznać się z treścią regulaminu.
Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych
w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do udziału w konkursie.
Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem niniejszego konkursu może być osoba pełnoletnia, która jest obywatelem RP
i mieszka na terenie Polski oraz zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu.
W celu uczestnictwa w konkursie, uczestnik konkursu powinien posiadać numer telefonu
komórkowego, który jest aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej
w Polsce.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, Miejskiego
Ośrodka Kultury w Pelplinie. Zakaz dotyczy także najbliższych członków ich rodzin
(współmałżonek i dzieci) oraz osób i rodzin (współmałżonek i dzieci) Gości współtworzących
program.
Zasady konkursu
W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik powinien zastosować się do następującej
procedury:
a) W ciągu 10 min po zadaniu pytania w programie należy wysłać SMS o treści: imię i
nazwisko, prawidłowa odpowiedź.
b) SMS należy przesłać pod numer 789-240-990. Opłata za wysłanie SMS-a ponosi
uczestnik zgodnie z taryfą swojego operatora.
c) W odpowiedzi na SMS-a uczestnik otrzymuje SMS zwrotny z podziękowaniem za
wzięcie udziału w konkursie.
d) Uczestnik konkursu może wysłać tylko jednego SMS-a na jedno pytanie.
e) Wiadomości SMS nadesłane po czasie regulaminowym nie biorą udziału w konkursie.
f) Organizator nie odpowiada za awarię systemu SMS spowodowaną problemami
technicznymi wynikającymi z usług operatora, u którego zarejestrowana jest karta
SIM uczestnika.

g) W Konkursie nie będą uwzględniane wiadomości SMS, co do których istnieje
podejrzenie, że zostały wysłane przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego
innego niż mobilny telefon komórkowy.
h) Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia
warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Wyniki sobotnich konkursów zostaną ogłoszone bezpośrednio podczas emisji programu „na
żywo” na kanale youtube Gminy Pelplin. Wyniki niedzielnych konkursów zostaną
opublikowane po zakończeniu emisji programu na kanale youtube Gminy Pelplin.
Nagrody
1. Organizator przewidział nagrodę główną i 2 nagrody dodatkowe do każdego pytania
konkursowego.
2. Określenie rodzaju nagród oferowanych w konkursie: tablety, grill ogrodowy, rowery,
oryginalne piłki na Turniej Piłkarski EURO 2020, telewizor Philips, głośniki mobilne JBL,
konsola SONY PS4, odkurzacz AMICA, kosz wędlin, ciasto sękacz oraz upominki.
3. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni podczas programu Internetowe Dni Pelplina.
4. Zdobywca nagrody w konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość
pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
5. W sytuacji kiedy uczestnik konkursu nie będzie mógł wykorzystać nagrody Organizator ma
prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie uczestnika konkursu.
7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa powołana przez Organizatora
Komisja Konkursowa.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest dostępny w okresie trwania konkursu do wglądu wszystkich
zainteresowanych w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora www.mok.pelplin.pl
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich,
uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie, jak również uniemożliwiające wydanie
nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami
niniejszego regulaminu.
4. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach reklamowych mają
jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
5. Cała komunikacja pomiędzy Organizatorem, a uczestnikiem dotycząca konkursu odbywa się
za pośrednictwem systemu SMS telefonii komórkowej.
6. Udostępnienie Pana(-ni) danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do wzięcia udziału
w konkursie.
7. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
koniecznych do przeprowadzenia konkursu.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania
konkursu.
Przetwarzanie danych osobowych
Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych są dostępne na naszej stronie
internetowej pod linkiem:
http://mok.pelplin.pl/t_pliki_/893.pdf

