Regulamin konkursu
„Kulisy Rodzinnych Spotkań”
§ 1. Definicje
1. „Konkurs” – konkurs „Kulisy Rodzinnych Spotkań” prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. „Organizator” – RESTAURACJA KULISY ul. Jastrzębia 29, 35-207 Rzeszów i Szkoła Językowa MASTERSCHOOL al. Tadeusza Rejtana 53, 35-326
Rzeszów.
3. „Uczestnik” – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła
lat 18.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Konkurs nie jest związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com. Facebook.com jest znakiem towarowym
zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje udzielane przez osobę zgłaszającą swój udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi
Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Zostaną one wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
2. Nagrody w Konkursie zapewniają Organizatorzy Konkursu.
3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
4. Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania
reklamacyjnego.
§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie od 03.02.2019 r. (rozpoczęcie od godz. 09:00) i potrwa do 31.03.2019 r. (zakończenie o godz. 18:00).
Zwycięzców poinformujemy w dn. 01.04.2019 r. do godz. 16:00.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,
b) polubienie profili na Facebooku: Masterschool i Restauracja Kulisy,
c) w komentarzu zamieszczenie zdjęcia zrobionego w restauracji, przedstawiające ulubione danie osoby biorącej udział w konkursie,
d) w komentarzu oznaczenie szkoły @Masterschool i dodanie hasztagu #kulisyrodzinnychspotkan,
e) napisanie w komentarzu pod dodawanym zdjęciem konkursowym, co osobie biorącej udział w konkursie kojarzy się z restauracją,
f) udostępnienie postu jako "publiczny".

§ 4. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
2. Zadanie konkursowe polega na:
a) polubieniu profili na Facebooku: Masterschool i Restauracja Kulisy,
b) w komentarzu zamieszczeniu zdjęcia zrobionego w restauracji, przedstawiające ulubione danie osoby biorącej udział w konkursie,
c) w komentarzu oznaczeniu szkoły @Masterschool i dodaniu hasztagu #kulisyrodzinnychspotkan,
d) napisaniu w komentarzu pod dodawanym zdjęciem konkursowym, co osobie biorącej udział w konkursie kojarzy się z restauracją,
e) udostępnieniu postu jako "publiczny".
3. W Konkursie nie mogą brać udziału reprezentanci, udziałowcy, pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo,
małżonkowie i osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Komisja Konkursowa spośród osób, które spełnią wszystkie wymogu konkursu wyłoni Laureata, który spełni wszystkie warunki opisane w niniejszym
regularnie i przedstawi najlepszy zdaniem Komisji Konkursowej komentarz.
§ 5. Nagrody i ich wydanie
1. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę tj.:
a) roczny kurs angielskiego dla dziecka w wieku od pierwszej klasy szkoły podstawowej, który rozpocząłby się w kolejnym roku szkolnym w szkole
językowej Masterschool.
2. Organizator przekaże Laureatowi Konkursu informację o zwycięstwie w serwisie Facebook.
3. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Dane przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Serwis Facebook nie jest sponsorem ani organizatorem konkursu oraz nie ponosi za niego odpowiedzialności. Organizator oświadcza, że konkurs nie
jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w
rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora konkursu.
2. Zgłoszenie się Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu i publikowania związanych z konkursem informacji.

