
Regulamin konkursu wiedzy 

„Andrzej Bobkowski. Rowerem do wolno ści” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne: 

 

1. Konkurs wiedzy o Andrzeju Bobkowskim, zwany dalej „konkursem”, będzie prowadzony pod 

nazwą „Andrzej Bobkowski. Rowerem do wolności”.  

2. Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym w formie tematycznego konkursu internetowego. 

Tematem konkursu jest życie i twórczość Andrzeja Bobkowskiego. 

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu 

społecznościowego Facebook oraz strony www.muzhp.pl w okresie od 26.10.2013 r. do 

31.10.2013 r. na oficjalnym profilu Organizatora pod adresem: www.facebook.com/muzhp, 

zwanym dalej „Fanpage”. 

4. Organizatorem konkursu jest: Muzeum Historii Polski w Warszawie, z siedzibą ul. Senatorska 

35; 00-099 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 73/2006 , NIP 701-00-15-596, 

REGON 140530761. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego 

Facebook oraz Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją 

konkursu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie przesłane przez niego informacje 

dostarcza Organizatorowi na potrzeby konkursu a nie właścicielom serwisu Facebook. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 

09, poz. 1540,).  

7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 2. Uczestnicy konkursu:   

 

1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba 

fizyczna, będąca fanem profilu Organizatora na Facebooku. W przypadku, gdy dana osoba 

nie jest jeszcze fanem, należy polubić profil Organizatora klikając „Lubię to” na odpowiedni 

przycisk na stronie.   

2. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych na Facebooku, tworzenie konta dla 

innej osoby bez jej pozwolenia oraz fikcyjnego konta w celu uzyskania nagrody. 

3. Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto osobiste. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego 

regulaminu w całości. 



5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm 

współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu oraz członkowie rodzin 

pracowników tych podmiotów. 

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 

7. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej 

nagrody. 

 

§ 3. Zasady konkursu:   

 

1. Konkurs składa się z 6 (sześciu) pytań. 

2. Pytania publikowane są wraz z czterema wariantami odpowiedzi, wśród których tylko jedna 

jest poprawna. 

3. Pytania będą publikowane raz dziennie – o godzinie 10.00 w dniach od 26.10.2013 r. do 

31.10.2013 r. 

4. Poprawne odpowiedzi należy przesyłać na adres: konkurs@muzhp.pl do 3.11.2013 r. do 

godziny 23:59. Odpowiedzi przesłane po terminie nie będą uwzględniane. 

5. Uczestnik otrzymuje 1 (jeden) punkt za każdą poprawną odpowiedź na pytanie. 

6. Łącznie do zdobycia jest 6 (sześć) punktów. 

7. Opublikowanie prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w konkursie oraz 

prezentacja listy zwycięzców nastąpi 4.11.2013 r., na stronie internetowej Organizatora. 

Dodatkowo, Organizator zobowiązuje się powiadomić zwycięzców drogę e-mailową. 

8. W przypadku gdy liczba osób  z najlepszymi wynikami przekroczy liczbę nagród rzeczowych o 

otrzymaniu nagrody zadecyduje kolejność przesyłania poprawnych odpowiedzi, tj. spośród 

uczestników z podobną liczbą punktów wyłoniona zostanie osoba, która przesłała najszybciej 

poprawne odpowiedzi. 

 

§ 4. Nagrody: 

 

1. Osoby z najlepszymi wynikami w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe. 

2. Nagrodami są publikacje książkowe poświęcone Andrzejowi Bobkowskiemu. 

3. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru) na 

wskazany adres, który uprzednio uczestnik prześle Organizatorowi drogą e-mailową. Koszty 

wysyłki nagród ponosi Organizator.  Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie 

Organizatora w godzinach urzędowania Muzeum. 

4. Przekazanie nagród nastąpi w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu włącznie, tj. 

do 15.11.2013 r. 

5. Nieodebranie nagrody przez laureata powoduje, że nagroda przechodzi do dyspozycji 

Organizatora. 



6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe o tej 

samej wartości. 

7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby 

odpowiedzialne powołane przez Organizatora, zwane dalej „Jury”. W skład Jury wchodzą 2 

(dwie) osoby z Biura Prasowego Organizatora. 

 

§ 5. Dane Osobowe:   

 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na 

opublikowanie swojego imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz informacji o 

otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych 

Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem 

wyników konkursu. 

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników  będą przez niego 

przetwarzane w celu: (i) realizacji konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców, (iii) doręczenia 

nagród, (iv) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie  (v) wysyłania e-

mailem informacji związanych z konkursem oraz do celów opisanych w ust 1. 

3. Każdy Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania 

oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. 

zm.). 

 

§ 6. Postanowienia ko ńcowe:   

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne oraz funkcjonowanie łącz 

internetowych, za pośrednictwem których uczestnicy wysyłają swoje odpowiedzi i wynikające 

z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. 

2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom gry do wglądu na stronie internetowej 

Organizatora (www.muzhp.pl) oraz na jego Fanpagu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. W przypadku wprowadzenia 

zmiany Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym Uczestników za pośrednictwem 

w/w stron internetowych. 

4. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 


