Regulamin Konkursu “Historia Danusi i Adama Piaseckiego”
1. Regulamin określa warunki i zasady konkursu pt.: „Historia Danusi i Adama Piaseckiego” (dalej „Konkurs”),
związanego z XII edycją „Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego MASTERCARD OFF CAMERA”,
odbywającą się w Krakowie w dniach 26 kwietnia – 5 maja 2019 r. (dalej „Festiwal”). Organizatorem Konkursu
oraz Festiwalu jest „Fundacja OFF CAMERA” z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków, KRS
nr 0000428063 (dalej „Organizator”).
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie Festiwalu, w okresie od dnia 26 kwietnia do dnia 29 kwietnia
2019 r.
3. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, posiadająca konto użytkownika
internetowego portalu społecznościowego Facebook (dalej „Facebook”).
4. Nagrodą w Konkursie są:
a) 5 podwójnych zaproszeń na galę zamknięcia Festiwalu, która odbędzie się w dniu 4 maja 2019 roku w Centrum
Kongresowym ICE Kraków,
b) 5 toreb festiwalowych,
c) Zestaw słodyczy firmy Wawel, tzn ( Michałki z Wawelu klasyczne, Trufle z Wawelu, Kasztanki, Malaga, Tiki
Taki, Danusia Classic, Danusia Gorzka Pomarańcza, Gorzka 70% cocoa z nadzieniem Danusia, Czekolada
Premium Gorzka 90%, Czekolada Premium Gorzka 70%, Czekolada Premium Gorzka 70% z cząstkami
pomarańczy, torba na słodycze).
5. Zadaniem dla Uczestników w Konkursie będzie odpowiedzenie na zadanie konkursowe “Wymyśl tytuł filmu,
który byłby najlepszą ekranizacją historii miłosnej Danusi i Adama Piaseckiego, założyciela krakowskiej fabryki
czekolady”. Odpowiedź powinna zostać umieszczona w komentarzu pod postem, który opublikowany będzie w
mediach społecznościowych Organizatora oraz sponsora jednej z nagród, tj. firmy Wawel S.A. w dniach od
26.04.2019 roku do 29.04.2019 roku.
6. Organizator powoła komisję konkursową złożoną z 3 osób, wyznaczonych przez Organizatora (dalej
„Komisja”).
7. Spośród wszystkich odpowiedzi konkursowych zgłoszonych przez cały czas trwania Konkursu Komisja,
kierując się oryginalnością, kreatywnością i pomysłowością wybierze 5 najlepszych odpowiedzi, których autorom
zostaną przyznane nagrody – każdy z laureatów otrzyma 1 zaproszenie, o którym mowa w ust. 4 lit. a), jedną torbę,
o której mowa w ust. 4 lit. b) oraz zestaw słodyczy, o którym mowa w ust. 4 lit. c).
8. Przyznane nagrody nie są wymienne na inne świadczenia.
9. Werdykty i decyzje Komisji będą każdorazowo przedstawiane niezwłocznie na portalu Facebook, w
komentarzach pod postami konkursowymi.
10. Kontakt z Uczestnikami Konkursu będzie się odbywał za pośrednictwem portalu Facebook, poprzez tzw.
wiadomości prywatne, w których Organizator umówi się z laureatem Konkursu na termin wręczenia nagród, o
których mowa w ust. 7. Miejscem wręczenia nagród będzie Centrum Festiwalowe, znajdujące się w Pałacu
Czeczotka (adres: 31-008 Kraków, ul. Świętej Anny 2/ul. Wiślna 1).
11. Facebook nie uczestniczy w organizacji Konkursu i nie jest odpowiedzialny za Konkurs. Organizator ponosi
wyłączną odpowiedzialność za Konkurs. Organizator nie jest powiązany, sponsorowany lub wspierany przez
portal Facebook.
12. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja OFF CAMERA z siedzibą w Krakowie,
adres: ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków, wpisana do Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI
Gospodarczy pod numerem KRS 0000428063, NIP 677–237–04–09, REGON 122633050. Dane osobowe będą
przetwarzane do celów związanych z Konkursem, wykonania obowiązków podatkowych i księgowo –

rachunkowych, do celów związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Fundacji OFF CAMERA znajdują się na
stronie www.offcamera.pl w zakładce RODO.
13. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. W razie zmiany lub unieważnienia
któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego
postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

