
 

Regulamin Konkursu FOTEL TEATROMANIAKA 
 

Postanowienie ogólne 
1. Organizatorem Konkursu jest Teatr Polski z siedzibą 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała. 

2. Konkurs trwa do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

3. Wyniki losowania zostaną opublikowane na stronie Teatru (www.teatr.bielsko.pl) oraz za pośrednictwem 

mediów społecznościowych Organizatora do dnia 10 września 2018 r. 

4. Konkurs ma charakter otwarty i każdy może wziąć w nim udział. 

5. Zgłoszenie udziału do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.  

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które posiadają profil publiczny na serwisie społecznościowym 

Instagram. 

2. Uczestnik konkursu umieszcza na swoim profilu w serwisie społecznościowym Instagram w poście 

publicznym zdjęcie przedstawiające fotel lub inny mebel służący do siedzenia, który ma na czas wakacji 

zastąpić fotel w teatrze. 

3. Zdjęcie musi być oznaczone hasztagami: #rekord93844 #fotelteatromaniaka 

4. Organizator ma prawo udostępniać konkursowe zdjęcia w swoich mediach społecznościowych oraz na 

stronie internetowej www.teatr.bielsko.pl z podaniem źródła zdjęcia.  

5. Organizator wybiera trzy najciekawsze zdjęcia, a ich autorzy nagrodzeni zostaną podwójnymi zaproszeniami 

na spektakle Teatru Polskiego w sezonie 2018/2019. W wyborze najciekawszych zdjęć będzie się liczyć 

pomysłowość, wyobraźnia, oryginalne i humorystyczne podejście do tematu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród, o których poinformuje na swojej 

stronie www. 

 

Dane osobowe 
1. Organizator nie będzie wymagał podania danych osobowych, żadne dane osobowe nie będą zbierane ani 

przetwarzane w związku z konkursem. 

 

Odbiór nagrody 
1. Organizator skontaktuje się z nagrodzonymi osobami w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody przez profil 

w mediach społecznościowych.  

2. Odbiór nagrody będzie możliwy tylko w kasie Teatru. 

 

Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień́ niniejszego regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny z zastrzeżeniem opublikowania informacji o zmianach na stronie internetowej 

Organizatora. 

2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Dyrekcja Teatru. 

3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.teatr.bielsko.pl 

http://www.teatr.bielsko.pl/
http://www.teatr.bielsko.pl/

