REGULAMIN LOSOWANIA

§1
Postanowienia wstępne
1. Organizowane Losowanie ma na celu wyłonienie wśród osób biorących udział w Ankiecie
pod tytułem: „W jakich wydarzeniach kulturalnych chcieliby Państwo uczestniczyć
w Ełckim Centrum Kultury”, osób które otrzymają bezpłatne bilety na wydarzenia
organizowane przez Ełckie Centrum Kultury.
2. Wydarzenia objęte Losowaniem: koncert - Stanisław Soyka, seanse w Kinie ECK, koncert
- KULT, koncert - Wspomnienie Ogrodu Wyobraźni oraz koncert - Fisz Emade
Tworzywo.
3. Organizatorem Losowania jest Ełckie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Wojska
Polskiego 47 w Ełku.
§2
Zasady uczestnictwa w Losowaniu
1. Aby wziąć udział w Losowaniu Uczestnik musi poprawnie wypełnić pola na ankiecie oraz
podać swoje dane osobowe.
2. Wypełnioną ankietę należy wrzucić do oznaczonej etykietą „ANKIETA” urny.
3. Uczestnik konkursu może wypełnić tylko jedną ankietę.
4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności
prawnych, pod warunkiem ukończenia 16 roku życia.
5. W Losowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Ełckiego Centrum Kultury oraz
członkowie ich najbliższych rodzin, a także władze jednostek samorządowych.
6. Na podstawie wszystkich oddanych ankiet do dnia:
 14.08.2019 r. – zostaną wylosowane 3 podwójne bilety na koncert – Stanisław
Soyka , który odbędzie się w dniu 17.08.2019 r. godzina 19:00
 Bilety do Kina ECK:
1. 30.08.2019 r. - zostaną wylosowane 2 podwójne bilety
2. 10.09.2019 r. - zostaną wylosowane 2 podwójne bilety
3. 05.11.2019 r. - zostaną wylosowane 2 podwójne bilety
4. 26.11.2019 r. - zostaną wylosowane 2 podwójne bilety
5. 17.12.2019 r. - zostaną wylosowane 2 podwójne bilety
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 03.09.2019 r. – zostanie wylosowany 1 bilet na koncert - KULT, który odbędzie
się w dniu 06.09.2019 r. godzina 19:00
 02.10.2019 r. – zostanie wylosowanych 5 podwójnych biletów na koncert Wspomnienie Ogrodu Wyobraźni, który odbędzie się w dniu 05.10.2019 r.
godzina 19:00
 09.10.2019 r. – zostaną wylosowane 2 podwójne bilety na koncert – Fisz Emade
Tworzywo, który odbędzie się w dniu 12.10.2019 r. godzina 20:00
 17.10.2019 r. – zostaną wylosowane 2 podwójne bilety na koncert – Katarzyna
Groniec, który odbędzie się w dniu 19.10.2019 r. godzina 19:00
 11.12.2019 r. – zostaną wylosowane 2 podwójne bilety na koncert – Julia
Pietrucha, który odbędzie się w dniu 14.12.2019 r. godzina 19:00

7. Losowanie odbędzie się w obecności przynajmniej trzyosobowej komisji wyznaczonej
przez Organizatora.
§3
Nagrody
1. Wyniki Losowania zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Facebook oraz
stronie internetowej www.eck.ełk.pl
2. Wśród Uczestników biorących udział w Losowaniu rozlosowane zostaną bilety na
wydarzenia ECK.
3. Nagrodę w Losowaniu stanowi 1 bilet na jedno z ww. wydarzeń ECK.
4. Uczestnicy biorący udział w Losowaniu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych na potrzeby prowadzenia Losowania oraz w celach marketingowych
Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane
wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące
udział w przygotowaniu i prowadzeniu Losowania na zlecenie Organizatora oraz
przetwarzające dane osobowe na zlecenie Organizatora Losowania. Uczestnikom biorącym
udział w Losowaniu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania. Uczestnicy biorący udział w Losowaniu zgadzają się na opublikowanie
swoich danych osobowych oraz na fotografowanie i opublikowanie swojego wizerunku.
5. Organizator powiadomi wylosowaną osobę o przyznaniu nagrody telefonicznie, w ciągu
2 dni roboczych od przeprowadzenia Losowania. Nagrodę należy odebrać osobiście
w siedzibie organizatora w ciągu od 1 do 10 dni od daty Losowania. Po 10 dniach
zwycięzca traci prawo do nagrody. Organizator może zadecydować w konkretnym
przypadku o wysyłce nagrody do zwycięzcy.
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§4
Reklamacje
1. Reklamacje związane z Losowaniem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie
w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia Losowania.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis
i powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data
doręczenia przesyłki.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie
15 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Spory odnoszące się i wynikające z Losowania będą rozwiązywane przez Organizatora.
Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

§5
Komisja Losowania. Wykluczenia z udziału w Konkursach.
1. Kontrola poprawności prowadzenia Losowania i jego zgodności z postanowieniami
regulaminu spoczywa na przynajmniej trzyosobowej Komisji konkursowej. Decyzje
w/w Komisja podejmuje wspólnie. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Losowania
są ostateczne.
2. ECK ma prawo w każdym momencie trwania Losowania wykluczyć z udziału w nim
(w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego podjęło
uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację Losowania i treść Ankiety.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Losowania.
Wypełnienie ankiety jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do
regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od
momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.eck.elk.pl.
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4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronach internetowych
www.eck.elk.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
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