
Regulamin Konkursu na profilach Facebook „Sztolnia Królowa Luiza” i „Nauka. To lubię” 
 
1. Zasady ogólne 
1.1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. Jodłowa 59, 41-800 
Zabrze, NIP: 6482768167, zwana danej „Organizatorem”, współpracujące z Tomaszem 
Rożkiem – wydawcą profilu Facebook „Nauka. To lubię”. 
1.2. Konkurs trwa od momentu publikacji filmu otwierającego na kanałach „Sztolnia Królowa 
Luiza” i „Nauka. To lubię” przez 7 dni (168 godzin). 
1.3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem profili „Sztolnia Królowa Luiza” i „Nauka. 
To lubię” na portalu społecznościowym Facebook. 
 
2. Zasady organizacji konkursu i warunki uczestnictwa w konkursie 
2.1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, a udział w nim mogą wziąd wyłącznie osoby 
fizyczne posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
2.2. Uczestnikiem Konkursu nie może byd osoba będąca pracownikiem lub 
współpracownikiem Organizatora, a także osoby najbliższe wobec osób wymienionych 
powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeostwo, 
powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich 
małżonków. 
2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opublikowanie w komentarzu pod filmem 
otwierającym samodzielnie wykonanej ilustracji (np. rysunku, grafiki komputerowej), 
fotografii, filmu lub tekstu (np. krótkiego opisu, wiersza) dotyczącego skojarzenia z 
„węglem”. W komentarzu mogą byd publikowane również kompilacje wyżej wymienionych 
form. 
2.4. Jedna osoba może opublikowad tylko 1 komentarz na wybranym profilu (jednym z 
dwóch – „Sztolnia Królowa Luiza” i „Nauka. To lubię”). 
2.5. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani za pomocą komentarza pod filmem oraz 
poprzez wiadomośd prywatną w portalu społecznościowym Facebook. 
2.7. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej, uczestnik zobowiązany jest odesład mailowo: 
potwierdzenie uczestnictwa, swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko osoby towarzyszącej, 
numer telefonu kontaktowego. 
 
3. Nagrody i sposób ich przyznania 
3.1. Zwycięzcami konkursu zostanie 10 osób, których komentarze zamieszczone pod filmem 
otwierającym uzyskają najwięcej polubieo. Przy zliczaniu polubieo uwzględniane są 
komentarze zamieszczone na obu profilach – „Sztolnia Królowa Luiza” i „Nauka. To lubię”. 
3.2. Nagrodą w konkursie jest dwuosobowe zaproszenie na wykład specjalny Tomasza Rożka 
pt. „Węgiel i woda” oraz przedpremierowe zwiedzanie trasy wodnej Sztolni Królowa Luiza 
(wycieczka łódką). Oba wydarzenie odbędą się w dniu 7 września 2018 roku o godzinie, o 
której zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie. Wartości nagrody nie 
przekracza 100zł. 
3.3. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenia. 
3.5. Organizator nie zapewnia Zwycięzcom dojazdu na wskazane wyżej wydarzenia. 
 
4. Reklamacje 
4.1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu składane są w formie pisemnej 



wysłane na adres Organizatora. Organizator pozostawi bez rozpoznania reklamacje 
doręczone po upływie 3 (trzech) dni od zakooczenia Konkursu. 
4.2. Reklamacja powinna zawierad dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, 
adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające 
warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane. 
4.3. Organizator dołoży najwyższych starao, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 2 
(dwóch) dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu 
reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w 
zgłoszeniu reklamacyjnym. 
 
5. Ochrona danych osobowych 
5.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców 
oraz wydania nagród, na co Uczestnik wyraża zgodę. 
 
6. Postanowienia końcowe. 
6.1. Niniejszy regulamin dostępny jest w serwisie internetowym Organizatora, pod adresem 
... . Link do regulaminu jest zamieszczony opisie filmu otwierającego. 
6.2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane 
podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie 
Uczestników. 
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdej chwili bez podania 
przyczyny. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 
6.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków 
Konkursu określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w Konkursie. 


