
REGULAMIN KONKURSU 

#SATUrenzja, czyli recenzja z Saturatora 

 

§1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „#SATUrenzja” 

(„Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu, wyłaniania Zwycięzców, a także określa zasady nadzoru 

nad jego przeprowadzeniem. 
2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie oraz Urząd Miasta w 

Garwolinie („Organizator”). 
3. Informacja o Konkursie zostanie umieszczona na stronach internetowych Organizatora, stronie 

internetowej Festiwalu Saturator Teatralny oraz w serwisie społecznościowym Facebook. 

4. Czas trwania Konkursu: od 13.09.2020  do 21.09.2020. 

5. Konkurs nie jest grą losową, loteria fantową, zakładem wzajemnym ani loteria promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 

listopada 2009 r. 

6. Konkurs ma na celu promocję i zachęcenie uczestników do aktywności w obszarze działań Centrum 

Sportu i Kultury w tym w szczególności Festiwalu Saturator Teatralny. 

7. Każdy z Uczestników, przystępując do Konkursu, oświadcza, że zapoznał i akceptuje warunki 

Regulaminu Konkursu. 

 

§2 

Uczestnicy oraz zgłoszenia 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas 7 i 8 szkół podstawowych i uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

2. W ramach Konkursu Uczestnik („Uczestnik”) może wysłać jedno Zgłoszenie Konkursowe. 
3. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

4. Zgłoszenie musi być unikatowe, wcześniej niepublikowane. 

5. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i 

osobiste do Zgłoszenia Konkursowego. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej 

informacji, że Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, 

Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia Konkursowego. 

6. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, 

przekazów reklamowych, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub 

opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub 

zwierząt. Zgłoszenia Konkursowe, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod 

uwagę przez Jury podczas wyłaniania Zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia 

takiego Zgłoszenia Konkursowego. 
7. Osoby chcące wziąć udział w konkursie zobowiązane są do przesłania swojego zgłoszenia 

zawierającego imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz klauzulę RODO: „Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu „#SATUrenzja” 

organizowanego przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie oraz Urząd Miasta w Garwolinie.” Na 

adres: promocja@csik.garwolin.pl  

 

 

§3 

Istota konkursu 
1. Przedmiotem zadania konkursowego jest zamieszczenie w trakcie trwania Konkursu recenzji 

spektaklu teatralnego obejrzanego podczas Festiwalu Saturator Teatralny 2020 lub recenzji całego 

wydarzenia jakim jest festiwal. Zgłoszenie to tekst znormalizowany nieprzekraczający 1800 znaków. 

Zgłoszenie należy wysłać mailowo na adres: promocja@csik.garwolin.pl.  

mailto:promocja@csik.garwolin.pl


2. Jury spośród wszystkich Uczestników, którzy dokonali Zgłoszenia Konkursowego wyłoni laureatów, 

który otrzymają nagrody rzeczowe.  

3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailowo lub telefonicznie o przyznanych Nagrodach w ciągu 

pięciu dni roboczych od daty zakończenia trwania Konkursu. Informacja zostanie także opublikowana 

na stronach internetowych i profilach Organizatora w mediach społecznościowych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wyróżnionych prac na swoich stronach 

internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych. 

 

 

§4 

Ocena zgłoszenia konkursowego i nagrody 
1. Do wyłonienia Zwycięzców Konkursu Organizator powoła jury („Jury”). 
2. Kryterium wyboru Zwycięzców przez Jury oraz podstawą przyznania Zwycięzcom nagród jest 

oryginalność i kreatywność Zgłoszenia Konkursowego. 

3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.  
4. Zwycięzcy konkursu po odbiór nagród powinni zgłosić się do sekretariatu Centrum Sportu i Kultury 

w Garwolinie przy ul. Nadwodnej 1 w ciągu 7 dni od momentu ogłoszenia listy zwycięzców. Po tym 

czasie nagrody przechodzą na rzecz organizatora. 

 


