
                      

 
 

REGULAMIN 
KONKURSU Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA KOTA 

NA NAJZABAWNIEJSZE ZDJĘCIE KOTA 

I. Postanowienia ogólne 

1) Organizatorem konkursu pod nazwą: „KOCIA DRAKA O DRAPAKA – KONKURS Z OKAZJI 
ŚWIATOWEGO DNIA KOTA NA NAJZABAWNIEJSZE  ZDJĘCIE KOTA” jest Służewski Dom 
Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 

2) Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej www.sdk.waw.pl. 
3) Uczestnikiem Konkursu może byd osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolnośd do 

czynności prawnych i uprawniona do użytkowania telefonu komórkowego. Osoby nie mające 
pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą wziąd udział w Konkursie pod warunkiem 
uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w 
Konkursie. 

4) Konkurs będzie trwał w dniach od 01.02.2018 r. do 14.02.2018 r. 
5) Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w siedzibie Służewskiego Domu Kultury w dniu 

17/02/2018 o godzinie 12.00 , tj. w Światowy Dzieo Kota. 
6) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez Portal 

Facebook, ani z nim związany. 
7) Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. 
8) Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie 

roszczenia związane z Konkursem należy kierowad wyłącznie do Organizatora. 
9) Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu – Izabela Trzeciecka / Ela 

Biryło;  kontakt: 22 843 91 01 . 

II. Cele Konkursu 

1) Współudział w obchodach Światowego Dnia Kota 
2) Integracja miłośników kotów  

 

http://www.sdk.waw.pl/


III. Zasady Konkursu 

1) Udział w Konkursie polega na opublikowaniu na fanpage`u SDK: 
https://www.facebook.com/sluzewskidomkultury/    
autorskiego zdjęcia swojego kota w komentarzu do posta o Konkursie,  z dn. 01.02.2018 r. 

2) Publikując zdjęcie w komentarzu do posta, Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania i usuwania komentarzy zawierających 
treści obraźliwe, niezwiązane z tematyką konkursu, obsceniczne, złej jakości, ze znakami 
wodnymi i reklamowe. 

4) O wynikach Konkursu  decyduje Komisja Konkursowa, która składa się z pracowników 
Służewskiego Domu Kultury. 

5) Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora czuwad będzie nad prawidłowym 
przebiegiem Konkursu.  

6) Do zadao Komisji Konkursowej będzie należało: 
a) zabezpieczenie zgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem, 
b) wyłonienie laureatów Konkursu,  
c) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności Komisji Konkursowej i wynik 

Konkursu, 
d) decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna,  
e) komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie nagród nieodebranych 

przez laureatów. 

IV. Nagrody 

1) Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu: 
2) Przewidziane nagrody to: 

a) I miejsce: drapak dla kota do kwoty łącznej 300,00 zł brutto 
b) II miejsce: legowisko dla kota, do kwoty łącznej 150,00 zł brutto  
c) III miejsce: upominki dla kota, do kwoty łącznej 50,00 zł brutto 

                                      

IV. Postanowienia koocowe 

 
1)  Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi  praw do dowolnego wykorzystania 
opublikowanych w ramach Konkursu zdjęd, bez wypłacania dodatkowych wynagrodzeo. 
2)  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Służewskiego Domu Kultury w 
Warszawie 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Organizator: 

Służewski Dom Kultury w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 
ul. Jana Sebastiana Bacha 15, 02-743 Warszawa 

www.sdk.waw.pl 
Fanpage: https://www.facebook.com/sluzewskidomkultury/ 
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