
1 

 

Regulamin 

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursach organizowanych w serwisie 

FOTOTEKA Filmoteki Narodowej, który dostępny jest pod adresem internetowym fototeka.fn.org.pl. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Konkursów, polegających  na udzieleniu za pomocą formularza zgłoszeniowego  

prawidłowej odpowiedzi na pytanie z zakresu wiedzy filmoznawczej zadane przez Organizatora, 

zwanych w dalszej części „Konkursem” jest Filmoteka Narodowa, z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 10/92, NIP 521-10-35-771, REGON 

000276127, zwana dalej „Organizatorem”. 

1.2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy filmoznawczej oraz promocja Organizatora ze 

szczególnym uwzględnieniem serwisu internetowego FOTOTEKA. 

  

 II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1. Konkurs skierowany jest do zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich 

osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,  które korzystają z serwisu 

fototeka.fn.org.pl.  

2.2. Aby wziąć udział w Konkursie, osoby, które spełniają wymogi określone w punkcie 2.1. powinny 

wejść na stronę fototeka.fn.org.pl, w zakładkę Konkursy i w terminie trwania konkursu, za pomocą 

formularza zgłoszeniowego, udzielić prawidłowej odpowiedzi na zamieszczone tam pytanie 

konkursowe. 

2.3. Organizator nagrodzi osoby, które w odpowiednim terminie za pomocą  formularza 

zgłoszeniowego udzielą prawidłowej odpowiedzi. Wybór laureatów zostanie określony 

numerologicznie ( np. wygrywa 2, 10, 33 wiadomość z poprawną odpowiedzią, za każdym razem 

będą to inne cyfry/liczby) w opisie poszczególnego konkursu na stronie fototeka.fn.org.pl. Liczba 

laureatów warunkowana będzie liczbą nagród przeznaczonych na poszczególny konkurs i określona 

zostanie w opisie szczegółowym konkursu na stronie fototeka.fn.org.pl.  Organizator rozstrzygnie 

Konkurs w terminie trzech (3) dni od dnia jego zakończenia. 

2.4. Czas trwania poszczególnych Konkursów zostanie określony w opisie każdego Konkursu na 

stronie fototeka.fn.org.pl z dokładnością co do dnia i godziny. 

2.5. Po rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator skontaktuje się mailowo z laureatami konkursu w celu 

ustalenia sposobu przekazania nagrody. Organizator nie będzie zbierał danych osobowych od 

uczestników, którzy nie zostaną laureatami Konkursu. 
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2.6. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym danych aktualnych i zgodnych ze 

stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany po uzyskaniu informacji o wygranej w 

Konkursie, a przed wydaniem nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez 

Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych, lub niedokonanie przez Uczestnika ich 

stosownej aktualizacji. 

2.7. W przypadku gdy uczestnik, z którym w trybie art. 2.5. powyżej, skontaktował się Organizator, 

nie prześle e-maila z danymi osobowymi w terminie pięciu (5) dni od momentu otrzymania stosownej 

prośby od Organizatora, nagroda, którą by otrzymał, przepada, a w jego miejsce wchodzi uczestnik, 

który jako następny prawidłowo odpowiedział na zadane pytanie. 

2.8. Nagrodami w konkursach organizowanych na stronie fototeka.fn.org.pl są: książki, płyty DVD, 

bilety na seanse do kina Iluzjon, zaproszenia na wydarzenia okolicznościowe organizowane przez 

Filmotekę Narodową, gadżety okołofilmowe. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego. 

2.9. Organizator informuje, że wartość nagród uzyskanych w niniejszym Konkursie jest wolna od 

podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dn. 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). 

2.10. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub na nagrody innego rodzaju. 

2.11. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

 

 III. REKLAMACJE 

3.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane e-mailem na adres Organizatora 

fototeka.fn.org.pl, w postaci wiadomości zatytułowanej „ Konkurs – reklamacja”, nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia wydania nagrody albo od dnia, którym nagroda miała być wydana. O 

zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data otrzymania przez Organizatora 

wiadomości uczestnika. 

3.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu. 

3.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, adres do korespondencji, adres e-mail 

oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

3.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. 

3.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o 

decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 
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 IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom 

Konkursu na stronie internetowej fototeka.fn.org.pl. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe 

mają charakter wyłącznie informacyjny. 

4.2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem 

danych osobowych jest Filmoteka Narodowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 61, 00-975 

Warszawa. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w 

tym postępowania reklamacyjnego oraz do przesłania bezpłatnego newslettera serwisu FOTOTEKA. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom 

udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

  

 

 


