
REGULAMIN KONKURSU 

„Dopalacze. Siedem stopni donikąd” 

 

Konkurs dotyczy organizowanego w Płocku spektaklu Teatru Kamienica pn. „Dopalacze. 

Siedem stopni donikąd”, który odbędzie się 16.01.2017 r. o godz. 17.00 w Teatrze 

Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. 

 

§1 

Organizator i czas trwania konkursu 

1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Dopalacze. Siedem stopni donikąd” (dalej zwany 

„KONKURSEM”). 

2. Organizatorem KONKURSU jest PR-image Agnieszka Stachurska, będąca właścicielem 

portalu PetroNews.pl oraz gazety PetroNews. 

3. Fundatorem nagród – 20 pojedynczych biletów na przedstawienie Teatru Kamienica pn. 

„Dopalacze. Siedem stopni donikąd”, który odbędzie się 16.01.2017 r. o godz. 17.00 w 

Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - jest PKN Orlen SA, ul. 

Chemików 7, 09-400 Płock. 

4. KONKURS trwa od: 3 do 10 stycznia 2017 r. 

 

§2 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. KONKURS jest skierowany do: osób mieszkających w Płocku i powiecie płockim (zwanych 

dalej „UCZESTNIKAMI”). W przypadku osób niepełnoletnich, konieczne jest wyrażenie 

zgody przez rodziców lub prawnego opiekuna na udział w KONKURSIE. 

2. Uczestnictwo w KONKURSIE jest bezpłatne i dobrowolne. 

3. Z udziału w KONKURSIE wyłączeni są pracownicy i najbliższa rodzina pracowników 

ORGANIZATORA. 

 

§3 

Zasady prowadzenia konkursu 

1. Warunkiem udziału w KONKURSIE jest przesłanie krótkiej wypowiedzi, uzasadniającej 

szkodliwość zażywania dopalaczy wraz z podaniem: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.  

2. Prace wraz z danymi osobowymi należy przesyłać na adres e-mail: 

redakcja@petronews.pl. 

3. I Etap: Termin składania prac: 3-10 stycznia 2017 r. 

II Etap: do dn. 12 stycznia 2017 wśród nadesłanych prac jury, złożone z przedstawicieli 

Organizatora i Współorganizatora wybierze najbardziej kreatywne prace. 



4. ZWYCIĘZCAMI KONKURSU będą UCZESTNICY, których praca zostanie wybrana przez 

jury powołane przez ORGANIZATORA.  

5. Praca zgłoszona w KONKURSIE musi być napisana przez UCZESTNIKA. 

6. Jeden UCZESTNIK może złożyć jedną pracę w KONKURSIE. 

7. Nadesłane prace będą publikowane na portalu społecznościowym Facebook – 

Współorganizatora, pod warunkiem spełnienia wymogów regulaminowych. 

8. Przystąpienie do KONKURSU jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pracy 

na portalu PetroNews.pl i portalu Facebook. 

9. Przystąpienie do KONKURSU jest równoznaczne z możliwością użycia treści zwycięskich 

prac w działalności marketingowej PKN ORLEN. 

 

§4 

Jury 

1. Prace zgłoszone do KONKURSU będą oceniane przez JURY powołane przez 

ORGANIZATORA. 

2. Zadaniem JURY KONKURSU jest ocena nadesłanych prac i wyłonienie ZWYCIĘZCY 

KONKURSU. 

3. JURY wybierze i nagrodzi 10 prac. 

4. Decyzja JURY o wyłonieniu ZWYCIĘZCY KONKURSU zapada większością głosów. 

5. Decyzja JURY KONKURSU wyłaniająca ZWYCIĘZCĘ KONKURSU jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

 

§5 

Nagrody 

 

1. ZWYCIĘZCY wygrywają po 2 szt. biletów na premierowy spektakl Teatru Kamienica pn. 

„Dopalacze. Siedem stopni donikąd”, który odbędzie się 16.01.2017 r. o godz. 17.00 w 

Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. 

2. ZWYCIĘZCOM KONKURSU nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości 

pieniężnej uzyskanych nagród. 

3. Warunkiem wręczenia nagród jest podpisanie protokołu odbioru nagrody. Protokół 

podpisuje ZWYCIĘZCA KONKURSU wraz z oświadczeniem o udzieleniu zgody na 

nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

4. Bilety będą do odbioru w kasie Teatru, na podstawie listy nazwisk przekazanych do teatru 

przez ORGANIZATORA. 

 

 



§6 

Ogłoszenie wyników 

1. Wyniki KONKURSU zostaną zamieszczone na profilu facebookowym ORGANIZATORA 

KONKURSU oraz na stronie internetowej PetroNews.pl w terminie do 13 stycznia 2017. 

ZWYCIĘZCA KONKURSU zostanie również powiadomiony o wygranej i terminie wręczenia 

nagrody telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia 

KONKURSU z uwagi na liczbę nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje 

uczestników, publikując stosowną informację na profilu facebookowym ORGANIZATORA. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo unieważnienia KONKURSU bez podania 

przyczyny. 

2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia 

KONKURSU w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

3. Przystąpienie do KONKURSU jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu. 

4. W związku z organizacją KONKURSU (lista uczestników, ogłoszenie wyników, w tym 

publikacja na stronie internetowej PetroNews.pl) UCZESTNIK KONKURSU zobowiązany jest 

wyrazić zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestnika, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa z dn. 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Dane osobowe UCZESTNIKÓW KONKURSU będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na 

potrzeby KONKURSU. 

5. W związku z przystąpieniem do KONKURSU, UCZESTNIK KONKURSU wyraża zgodę na 

podanie danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej PetroNews.pl oraz na 

portalach społecznościowych, na których ORGANIZATOR zamieszczać będzie prace. 

6. Prace nie są zwracane, przechodzą na własność ORGANIZATORA KONKURSU i mogą 

być przez niego wykorzystywane na wszelkich polach eksploatacji, w tym druku, zapisu 

magnetycznego, dystrybucji techniką cyfrową, najem, wypożyczenie, powielanie, publiczne 

odtwarzanie itp. 

7. UCZESTNIKOM KONKURSU nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu korzystania 

przez ORGANIZATORA z przekazanych prac. 

8. UCZESTNICY KONKURSU ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób 

trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego. 

9. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione, utracone lub 



uszkodzone z przyczyn leżących po stronie operatorów pocztowych. 

10. Regulamin KONKURSU jest dostępny na stronie internetowej www.petronews.pl. 


