
REGULAMIN KONKURSU NA PROFILU TEATRU LALEK GULIWER NA FACEBOOKU POD NAZWĄ 

„WSZYSTKIE SMAKI TEATRU!” 

 

§1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie (dalej: 

„Konkurs”), a także określa prawa i obowiązki jego uczestników.  

2. Organizatorem Konkursu jest Teatr Lalek Guliwer z siedzibą w Warszawie, przy ul. Różanej 

16, (kod pocztowy: 02-548), samorządową instytucją kultury Miasta Stołecznego Warszawy, 

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta st. Warszawy pod 

numerem 123/85, Regon: 000277687, NIP: 525-000-96-48, w imieniu i na rzecz którego 

działa Pan Robert Drobniuch - Dyrektor Teatru, (zwane dalej: „Organizatorem”). 

3. Konkurs odbędzie się w dniach 13 października 2021 r. do 20 października 2021 za 

pośrednictwem profilu Organizatora na portalu Facebook pod nazwą Teatr Lalek Guliwer. 

4. Konkurs będzie odbywał się zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa polskiego. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 

formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. jedn. Dz.U 

z 2019 r. ,poz. 847). 

6. Fundatorami nagrody w Konkursie są: KUKBUK SP. Z O.O. wydawca magazynu KUKBUK, ul. 

Czerniowiecka 4b, 02-705 Warszawa, NR KRS: 0000434048, NR NIP: 701-035-47-14 (zwany 

dalej Fundatorem) oraz Teatr Lalek Guliwer - Organizator Konkursu. 

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami 

Facebooka, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie. W związku z 

powyższym Facebook nie odpowiada wobec uczestnika Konkursu za jego przeprowadzenie. 

 

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Konkurs będzie prowadzony na profilu @teatrlalekguliwer na portalu społecznościowym 

Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Teatr-Lalek-Guliwer-175106189207384  

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej 

łącznie „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie osoby 

fizyczne, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która: 

a) ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych 

b) nie jest pracownikiem Organizatora, ani współpracownikiem (bez względu na podstawę prawną), 

c) nie jest członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora tj. wstępnym, zstępnym, 

rodzeństwem, małżonkiem, rodzicem małżonka lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, 

https://www.facebook.com/Teatr-Lalek-Guliwer-175106189207384


d) posiada przez cały czas trwania Konkursu aktywny publiczny profil na portalu Facebook, przez co 

rozumie się profil niezablokowany czasowo ani trwale, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem 

tego portalu. 

e) zapoznała się z Regulaminem i wyrażą zgodę na jego treść 

4. Organizator opublikuje na portalu Facebook post („Post Konkursowy”), zawierający opis zadania 

konkursowego, zasady jego wykonania oraz czas wykonania, a także link do Regulaminu oraz 

wzmiankę dotyczącą przetwarzania danych osobowych Uczestników.  

5. Zadanie konkursowe polega na: 

a) Wysłaniu na adres promocja@teatrguliwer.pl mailem odpowiedzi na pytanie: Jak smakuje Teatr? 

Odpowiedź mailowa może być: 

• napisaną słownie krótką recenzją/notatką ( max 500 znaków bez spacji) odpowiadającą na 

pytanie: Jak smakuje Twój ulubiony spektakl z repertuaru Teatru Lalek Guliwer. Jakim jest 

smakiem/ potrawą/przyprawą  

lub 

• pracą plastyczną odpowiadającą na pytanie: Jak smakuje Twój ulubiony spektakl z repertuaru 

Teatru Lalek Guliwer. Jakim jest smakiem/potrawą/przyprawą ( w przypadku pracy 

plastycznej konieczne jest przesłanie zdjęcia pracy plastycznej mailem)  

b) Realizacja zadania konkursowego musi być zgodna z zasadami wskazanymi w Poście Konkursowym 

oraz postanowieniami Regulaminu. 

c) Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzców czuwają osoby 

odpowiedzialne powołane przez Organizatora („Jury”). W skład Jury wchodzą 3 osoby wyłonione 

spośród pracowników Teatru Lalek Guliwer. 

 

7. Organizator uprawniony jest do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania 

są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem lub regulaminem serwisu Facebook, w 

szczególności Uczestników, którzy: 

a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami portalu 

Facebook; 

c) prześlą odpowiedzi zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, wulgarne, 

przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia 

lub życia ludzi lub zwierząt, w tym w których pojawia się alkohol, wyroby tytoniowe lub narkotyki lub 

elementy kojarzące się z alkoholem, wyrobami tytoniowymi lub narkotykami, jak również na których 

pojawiają się elementy lub symbole kojarzące się z grami hazardowymi.  

Zgłoszenia do Konkursu, które nie spełniają wymagań niniejszego Regulaminu, nie będą poddane 

ocenie. 

mailto:promocja@teatrguliwer.pl


 

§3 NAGRODY 

 

1. Jury po zakończeniu Konkursu wybierze Uczestników Konkursu, którzy wykonali zadanie 

konkursowe w najbardziej kreatywny i wyróżniający się – zdaniem Jury – sposób (dalej: 

„Zwycięzcy”). 

2. W Konkursie wyłonionych wybranych zostanie 5 (pięciu) Zwycięzców, którzy zostaną 

nagrodzeni Nagrodą Główną (dalej: „Nagroda Główna”) oraz 3 ( trzech), którzy otrzymają 

wyróżnienie ( dalej: Wyróżnienie) 

3. Decyzja Jury co do wyłonienia Zwycięzców jest ostateczna. 

4. Nagrodami dla Zwycięzców Konkursu są magazyny KUKBUK Dzieciaki 2021 oraz podwójne 

zaproszenia na spektakl „Porce i Lana” z repertuaru Teatru Lalek Guliwer w dniu 24 

października 2021 roku o godzinie 16:00 na Scenie Liliput. 

 Dla osób wyróżnionych w Konkursie nagrodą są magazyny KUKBUK Dzieciaki 2021 

5. Każdy Zwycięzca lub Wyróżniony może otrzymać tylko jedną Nagrodę.  

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili 

zakończenia Konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone poprzez wiadomości prywatne drogą 

mailową na adres, z którego zostały przesłane odpowiedzi.  

7. Nagrody w postaci magazynów KUKBUK Dzieciaki 2021 będą wysyłane pocztą tradycyjną na 

wskazane przez osoby zwycięskie lub wyróżnione adresy lub będą do odbioru osobistego w 

kasie Teatru.  

8. Podwójne zaproszenia na spektakl „Porce i Lana” będą do odbioru w kasie Teatru najpóźniej 

do 30 minut przed spektaklem w dniu 24 października o godz. 16:00 na imię i nazwisko 

osoby, która  otrzymała zaproszenie.  

9. Wartość jednej Nagrody, nie przekracza kwoty 100 zł brutto. 

10. W przypadku, w którym Zwycięzca będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku 

dochodowego od otrzymanej Nagrody, Nagroda zostanie powiększona przez Organizatora 

Konkursu o nagrodę pieniężną o wysokości 11,11% wartości Nagrody, celem pokrycia 

podatku dochodowego należnego od Zwycięzcy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, nagroda pieniężna zostanie potrącona na 

poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym 

mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej, nie zostanie wydana Zwycięzcy, a 

zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzca nie jest uprawniony 

do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. 

12. Nagroda nie podlega wymianie ani zamianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny. 

 

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres:  promocja@teatrguliwer.pl 

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, 

nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz 

przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających 

reklamację. 



3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu 

poleconego lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail najpóźniej w 

terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego osobie wnoszącej reklamację przysługuje 

prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

§4 KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

 

 1.Administratorem danych osobowych jest Teatr Lalek Guliwer z siedzibą przy Różanej 16 w 

Warszawie. 

2.Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: e-mail: info@teatrguliwer.waw.pl 

tel.: 22 845-16-76 lub listownie na adres Teatru. 

3.Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 

1 lit. b RODO przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed 

zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadnione interesy 

Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń. 

4.Odbiorcami danych Zleceniobiorcy mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów 

prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej 

umowy. 

5.Dane osobowe Teatr przechowuje przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz 

realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa, lub przez okres 

przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie 

danymi. 

6.Zleceniobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. 

7.Zleceniobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w wypadku, jeśli Zleceniobiorca uzna, że Zleceniodawca przetwarza dane 

osobowe z naruszeniem przepisów prawa. 

8.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. 

9.Teatr nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

10.Teatr nie przekazuje danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

 

 

 



§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie 

internetowej pod adresem: www.teatrguliwer.pl  

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 października 2021 r. 

http://www.teatrguliwer.pl/

