Regulamin Konkursu portalu wBieszczady.pl „Wygraj bilety na
Country & Rock Festiwal”
Art.1 Informacje ogólne
1. Przedstawiony regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki
przeprowadzenia Konkursu portalu wBieszczady.pl „Wygraj bilety na Country & Rock
Festival” (zwanego dalej Konkursem). Interpretacja zasad Regulaminu należy wyłącznie do
Organizatora.
2. Organizatorem Konkursu jest portal wbieszczady.pl, którego wydawcą jest Bridgepol,
Olchowiec 158, 38-709 Olchowiec.
3. Konkurs będzie prowadzony na stronie internetowej - www.wbieszczady.pl w okresie od
17.06.2022 roku do 24.06.2022 roku.
4. Konkurs polega na wyłonieniu laureatów na podstawie najciekawszej odpowiedzi uznanej
przez organizatora. Podstawą do uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagród, będą dwie
najciekawsze odpowiedzi na pytanie zadane przez organizatora konkursu, które każdy
uczestnik Konkursu zobowiązany jest przesłać najpóźniej do godz. 21:00 dnia 24 czerwca
2022 roku pocztą elektroniczną na adres: redakcja@wbieszczady.pl lub w wiadomości
prywatnej na profil na platformie Facebook wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem
telefonu.
Art. 2 Warunki udziału w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do
czynności prawnych, spełniające wymagania określone Regulaminem.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby
którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz członkowie
ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Organizator
zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, którzy naruszają
postanowienia Regulaminu.
Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu
1. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest wysłać na adres email: redakcja@wbieszczady.pl lub w wiadomości prywatnej na profil na platformie
Facebook odpowiedź na zadane przez organizatora pytania wraz z imieniem i nazwiskiem
oraz numerem telefonu.

2. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie wymaga zapoznania się z
Regulaminem oraz jego pełnej akceptacji. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza
tym samym, że akceptuje Regulamin oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe lub niepełne informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
Art. 4 Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wbieszczady.pl najpóźniej dnia 25 czerwca 2022 roku.
Art. 5 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są dwa dwuosobowe bezpłatne wejściówki na Country & Rock
Festiwal Lesko 2022, organizowany przez Bieszczadzki Dom Kultury w dniach 1-2 lipca w
Amfiteatrze miejskim.
2. Nie ma możliwości zamiany nagród na inne ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej.
3. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada portal wbieszczady.pl.
4. Nagrody zostaną wręczone najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku.

Art. 6 Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO),
Organizator podaje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników
Konkursu w załączniku do Regulaminu.

