
REGULAMIN KONKURSU
NA NAZWĘ KARTY KLUBOWICZA GCF

1. Definicje

Karta – imienna karta mająca formę karty drukowanej, oznaczona indywidualnym kodem
numerycznym oraz zakupiona w kasie Kina.

Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację programu, tj. Gdyńskie Centrum
Filmowe zlokalizowane przy ul. Plac Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia.

Uczestnik – osoba fizyczna powyżej 13. roku życia biorąca udział w Konkursie.
Program – trwający 5 dni konkurs na nazwę własną Karty zniżkowej do Kina Studyjnego

Gdyńskiego Centrum Filmowego.
Konkurs – przeprowadzony na stronie: www.facebook.com/GdynskieCentrumFilmowe

konkurs na nazwę własną dla Karty zniżkowej Kina Studyjnego Gdyńskiego Centrum
Filmowego.

Kino – Kino Studyjne Gdyńskiego Centrum Filmowego zlokalizowane przy ul. Plac
Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia, w skład którego wchodzą: Sala kinowa Goplana, Sala
kinowa Morskie Oko, Sala kinowa Warszawa, jak również hol, toalety oraz inne
powierzchnie.

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady udziału w Programie.

2.  Postanowienia ogólne

2.1. Organizatorem konkursu jest Gdyńskie Centrum Filmowego zlokalizowane przy ul. Plac
Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia.
2.2. Konkurs obejmuje wymyślenie nazwy własnej dla Karty Klubowicza.
2.3. Nazwa powinna:

a) składać się z maksymalnie trzech słów w j. polskim,
b) kojarzyć się z kinem.

2.4. Nazwa nie powinna:
a) naruszać praw autorskich,
b) być obraźliwa,
c) zawierać wulgaryzmów, a także liczb i znaków specjalnych.

2.5. Konkurs odbędzie się 07.04 do 13.04 br.
2.6. Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż 1 propozycję nazwy.

3. Warunki udziału w konkursie

3.1. Do konkursu może przystąpić osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia oraz
posiada aktywne konto na stronie Facebook.
3.2. Swoją propozycję nazwy własnej dla Karty należy umieścić w komentarzu pod postem
opublikowanym 07.04 br. na stronie: www.facebook.com/GdynskieCentrumFilmowe
3.3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
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4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda

4.1. Rozstrzygnięcie konkursu oraz publikacja zwycięskiej nazwy wraz z nazwiskiem jej
autora nastąpi na Facebooku Organizatora w dniu 15.04 br.
4.2. Zwycięzca zostanie poinformowany bezpośrednio poprzez wiadomość na Facebooku
w dniu ogłoszenia wyników konkursu.
4.3. Nagrodą za wygraną w konkursie jest Karta zniżkowa za symboliczną opłatą
w wysokości 1 gr, ważna przez rok od dnia jej wydania.
4.4. Odbiór nagrody będzie możliwy w kasie kina nie dłużej niż miesiąc po rozstrzygnięciu
konkursu.
4.5. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone identyczne nazwy, komisja konkursowa bierze
pod uwagę nazwę, która została opublikowana wcześniej.
4.6. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków komisji
konkursowej.

5. Prawa do nazwy

5.1. Z chwilą odbioru nagrody uczestnik konkursu przenosi na organizatora nieodpłatnie
wszelkie prawa do zgłoszonej w konkursie nazwy.
5.2. Po otrzymaniu nagrody uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia
z jakichkolwiek tytułów w stosunku do organizatora bądź osób trzecich, które nabyły prawa
majątkowe do nazwy.

6. Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Filmowe, Pl. Grunwaldzki 2,
81 372, Gdynia, tel.: +48 58 712 46 14, adres e-mail: kino@gcf.org.pl
6.2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Programu.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin obowiązuje od 07.04 br.
7.2. Zasady Programu określone zostały w niniejszym Regulaminie.
7.3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie, podadzą nieprawdziwe informacje lub nie wyrażą zgody na oświadczenia
zamieszczone w Karcie zgłoszenia, zostaną automatycznie wyłączone z Programu.
7.4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
7.5. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
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