
Regulamin 

„Grand Prix Ogrodów Muzycznych – Złota Konewka 2017” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.Plebiscyt ma na celu wyłonienie jednej wybranej projekcji tegorocznego festiwalu,  z listy 

znajdującej się w książce programowej. Wybrana projekcja  zdobędzie Grand Prix publiczności 17. 

Festiwalu Ogrody Muzyczne. 

2. Organizatorem plebiscytu jest Fundacja „Ogrody Muzyczne”. 

3. Plebiscyt trwa od 1 do 26 lipca 2017 roku (dalej:„Okres Plebiscytu”) 

4. Spośród osób głosujących w Plebiscycie (dalej: „Uczestników”), zostanie wyłonionych trzech 

laureatów konkursu dla publiczności(dalej: „Konkursu”), zgodnie z zasadami opisanymi § 3 

niniejszego regulaminu. 

5. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Plebiscytu i określa wzajemne prawa i obowiązki 

Organizatora oraz Uczestników. 

6. Przystąpienie do Plebiscytu jest dobrowolne i równoznacznez akceptacją przez Uczestnika 

Regulaminu w całości.  Uczestnik zobowiązuje się doprzestrzegania określonych w nim zasad, jak 

również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Plebiscycie. 

§ 2 Zasady przyznawania Grand Prix 

1. Grand Prix festiwalu zostanie nagrodzona projekcja filmowa, na którą zostanie oddana największa 

liczba głosów. 

§ 3 Zasady Konkursu dla publiczności 

1. Uczestnikami Plebiscytu mogą być osoby fizyczne posiadającepełną zdolność do czynności 

prawnych z wyłączeniem pracowników Organizatora, Fundatorów nagród, a także członków ich 

rodzin. 

2. Laureatami Konkursu zostaną trzej Uczestnicy, których kupony zostaną wyłonione przed 

koncertem finałowym festiwalu w dniu 26 lipca 2017 r.  

A także spełnią następującewarunki: 

a) głosowali na projekcję, która zdobyła Grand Prix 

b) czytelnie i prawidłowo wypełnili wszystkie pola kuponu konkursowego 

c) wrzucili kupon do zaplombowanej  urny  ustawionej na stoliku służbowym Organizatora, 

znajdującym się w kawiarni festiwalowej. 

d) będą obecni na koncercie  w dniu 26 lipca 2017 r. Bezpośrednio po wyczytaniu przez 

konferansjerów ich nazwisk,  zgłoszą swoją obecność w sposób czytelny dla Organizatorów. 

 



 

3. W przypadku wyłonienia przez Organizatora kolejnego Kuponu oddanego przez tego samego 

uczestnika lub braku spełnienia przez uczestnika jednego z warunków określonych w ust. 1–2 

niniejszego paragrafu, Organizator wyłoni kolejny kupon. 

§ 4 Dane osobowe uczestników 

1. Przystępując do Plebiscytu, Uczestnik przyjmuje do wiadomości,że administratorem danych 

osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych podanych przez niego w związku z 

udziałem w Plebiscycie jest Organizator. Dane tebędą przetwarzane przez ww. administratora w celu 

przeprowadzenia niniejszego Plebiscytu i zostaną zniszczone po realizacji plebiscytu. 

2. Uczestnik został poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne oraz że ma prawo wglądu do 

swoich danych i ich poprawiania. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w festiwalowym namiociepodczas trwania festiwalu oraz na 

witrynie internetowej: www.ogrodymuzyczne.pl 

2. Plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19listopada 2009 r. o grach hazardowych 

Dz.U. 2009 nr 201 poz.1540. 

3. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, 

pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Plebiscytu. 


