REGULAMIN Konkursu „Wygraj bilety na Warszawski Fortepian Chopina”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Wygraj bilety na Warszawski Fortepian Chopina”, 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 14-16.03.2018.
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/wygrajbilety-na-koncert/
2. Zadanie będzie polegało na odpowiedzi na pytanie opublikowane na stronie wymienionej w §2, p.1.
3. Organizator wyłoni 1 zwycięzcę (kryterium to kreatywność), który otrzyma podwójne zaproszenie na
wydarzenie "Warszawski Fortepian Chopina", które odbędzie się 17 marca 2018 roku w Teatrze
Wielkim.
4. Odpowiedź na pytanie konkursowe należy przesłać na adres mailowy internet@warsawtour.
5. Termin nadsyłania zgłoszeń mija o godzinie 23:59 w dniu 15 marca 2018 roku.
6. Nagrodę należy odebrać w dniu koncertu ze stoiska Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w
Teatrze Wielkim.
7. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione, lub niepełnoletnie
posiadające zgodę rodziców lub swoich prawnych opiekunów.
8. Fundatorem nagrody jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa.

9. 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/wygraj-bilety-na-koncert/
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.

