
                                                                                                     

 

Regulamin konkursu Teatr Małego Widza i Projekt-Rodzian.pl 

Jak spędzać wspólnie z dziećmi czas poza domem? 

 

§ Organizatorzy 

1. Organizatorem konkursu jest Projekt-Rodzina.pl i Teatr Małego Widza. 

2. Fundatorem nagród jest Teatr Małego Widza. 
 

§ Zasady gry 

1. W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby niepełnoletnie mogą 
brać udział w konkursie za zgodą swoich opiekunów prawnych. Przedstawienie zgody 

będzie wymagane jedynie w przypadku zdobycia jednej z nagród. 

2. Konkurs prowadzony jest w serwisie Facebook od 11.10.2017 r. do 17.10.2017 r. 

3. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie poprzez  
      a)polubienie strony Organizatorów 

https://www.facebook.com/projektrodzinapl/i 

https://www.facebook.com/teatrmalegowidza/,  

b)odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym na stronie 

organizatora. 

4. Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę na: 
a) wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 
b) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia konkursu; 
c) publikowanie na stronie internetowej, oraz kanałach social media Organizatora: 

nicku, imienia i nazwiska zwycięzcy 
 

§ Wyłanianie zwycięzców 

1. Spośród wszystkich zgłoszeń Organizatorzy wybiorą zwycięzcę. 

2. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu Konkursu podejmuje Organizator. Decyzje 

Organizatora są nieodwracalne. 

3. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.projekt-rodzina.pl do 

23.10.2017r. 
 

 

§ Nagrody 

Nagrodą w konkursie jest voucher dla trzech osób do Teatru Małego Widza ważny przez    

6 mc. 

 

 

 

https://www.facebook.com/projektrodzinapl/
https://www.facebook.com/teatrmalegowidza/
http://www.projekt-rodzina.pl/


§Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie projekt-rodzina.pl 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 

regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. W przypadku zastrzeżeń uczestników, co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym 
Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić reklamację 

na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja winna być 

przesłana email na adres mama@projekt-rodzina.pl z dopiskiem „REKLAMACJA 

konkursowa”  

4. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Reklamacje 

zgłoszone w prawidłowym terminie, będą rozpatrywane w ciągu 14 dni przez 

Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie 
trwania konkursu. 

 

 

Warszawa, 10.10.2017r. 
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