REGULAMIN Konkursu „Chopin i jego Europa 2017”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Chopin i jego Europa”, zwanego dalej Konkursem jest Stołeczne Biuro
Turystyki z siedzibą przy pl. Defilad 1, w Warszawie, kod pocztowy 00-901 Warszawa.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 2-16.08.2017.
3. Celem Konkursu jest promocja Warszawy jako miasta Fryderyka Chopina.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(t.j.: Dz. U. poz. 201, nr 1540 ze zm.).
§ 2.
Przebieg Konkursu
1. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie Warszawa Chopina: http://pl.chopin.warsawtour.pl/konkurschopin-i-jego-europa-2017
2. Podczas Konkursu organizator opublikuje zadania konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi
na pytanie związane z Fryderykiem Chopinem.
3. Konkurs jest podzielony na 3 niezależne części. Po każdej części Organizator wyłoni maksymalnie 10
zwycięzców (kryterium to kreatywność), którzy otrzymają podwójne zaproszenia na koncert
festiwalowy.
4. Uczestnik konkursu przesyła swoją odpowiedź na adres mailowy internet@warsawtour.pl oraz
wskazuje jeden z dostępnych na stronie konkursowej http://pl.chopin.warsawtour.pl/konkurschopin-i-jego-europa-2017 terminów koncertu, na który chce wygrać jedno podwójne zaproszenie.
5. Ilość miejsc ograniczona. Przydział nagród będzie realizowany według kolejności zgłoszeń.
6. Terminy rozstrzygnięcia kolejnych części konkursu: 9.08.2017, 11.08.2017, 16.08.2017
7. Termin nadsyłania zgłoszeń mija o godzinie 23:59 dnia poprzedzającego rozstrzygnięcie danej części
konkursu.
8. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do godziny 15:00 w dniu koncertu z punktu Informacji
Turystycznej w Pałacu Kultury i Nauki (http://warsawtour.pl/niezb-dnik/informacjaturystyczna/warszawska-informacja-turystyczna-1518.html)
9. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione, lub niepełnoletnie
posiadające zgodę rodziców lub swoich prawnych opiekunów.
10. Fundatorem nagrody jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa.

11. Wysłanie odpowiedzi na konkurs, jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu przez
uczestnika oraz jego zgodą na wykorzystanie jego pracy w publikacjach cyfrowych oraz w druku
przez organizatora konkursu.
§ 3.
Postanowienia końcowe
1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz inne osoby
bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie i organizację Konkursu.
2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Stołecznego Biura Turystyki w Warszawie przy pl.
Defilad 1 oraz na stronie http://pl.chopin.warsawtour.pl/konkurs-chopin-i-jego-europa-2017
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m.in.: działalności
podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci Internetu, ani za żadne inne, których uczestnicy
konkursu mogliby doznać w związku z uczestniczeniem w nim lub w związku z realizacją nagrody, o
której mowa w § 2.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie
naruszają praw nabytych uczestników Konkursu.

