
Regulamin Konkursu „Talent” przeprowadzonego w dniu 25.05.2019r. 

podczas imprezy plenerowej „Wojciechowe Świętowanie”. 

 

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu,  podczas imprezy plenerowej „Wojciechowe Świętowanie”  
w Serocku (zwanej dalej "Talent") jest Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku z siedzibą 
w Serocku, ul. Pułtuska 35, NIP 536-191-82-71, reprezentowanym przez:  
Dyrektor Renatę Mulik 
(zwanym dalej „Organizatorem”)  
 

Termin Konkursu  

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.05.2019r. o godzinie 16:30 i trwa do godziny 22:00, tego 

samego dnia.  

Miejsce Konkursu 

3. Konkurs jest organizowany na terenie Rynku w Serocku, znajdującego się w Serocku  

przy ul. Rynek.  

Uczestnik Konkursu 

4. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem") może być osoba fizyczna, która 

spełnia warunki:  

 Jest Laureatem XVIII Przeglądu Amatorskiej Twórczości Scenicznej 2019 – Form 

Teatralnych, Estradowych i Instrumentalnych, 

 Akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnik jest zobowiązany zachować jedną część Talentu w celu potwierdzenia 

uprawnień do ewentualnej nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji 

autentyczności „Talentu”.  

6. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby spełniające warunki określone w pkt. 4. 

Zasady odbierania „Talentów”  

7. Talenty zostają rozdane w dniu 25.05.2019 r. podczas imprezy plenerowej „Wojciechowe 

Świętowanie”, bezpośrednio po występie danej grupy artystycznej.  

8. Każdy z uczestników określony w pkt. 4 ma prawo do pobrania ilości „Talentów” 

adekwatnej do ilości wystąpień podczas imprezy „Wojciechowe Świętowanie” w dniu 

25.05.2019r. 

Losowanie 

9. Losowanie nagród, o których mowa w pkt. 13 Regulaminu odbędzie się przed po 

występach artystycznych dzieci i młodzieży  w dniu 25.05.2019r.  

10. Losowanie odbędzie się publicznie.  



11. Losowanie nagród będzie dokonywane ręcznie w następujący sposób: Każdy uczestnik 

otrzyma „Talent” z numerem, składający się z dwóch połączonych ze sobą części, przy czym 

dwie części „Talentu” zawierają ten sam numer. Uczestnik odrywa jedną część i wrzuca  

do odpowiednio zabezpieczonego pudełka. Drugą zachowuje jako dowód udziału  

w konkursie. Organizator przygotowuje odpowiednią liczbę „Talentów”.  

12. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie więcej niż jedną nagrodę.  

Nagrody  

13. W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe.  

Odbiór nagrody  

14. Warunkiem otrzymania nagród, o których mowa w pkt 13 Regulaminu jest fizyczna 

obecność Uczestnika w trakcie Losowania. Za zwycięzcę może być uznana tylko ta osoba, 

której Nr „Talentu” został wylosowany podczas Losowania. Osoba, której numer  został 

wyczytany zobowiązana jest zgłosić się niezwłocznie do osoby prowadzącej Losowanie. 

Zwycięzca zobowiązany jest do przedstawienia Organizatorowi Konkursu, „Talentu”  

z tym samym numerem. 

15. Jeżeli wylosowana osoba;  

a. nie zgłosi się niezwłocznie po wyczytaniu numeru do osoby prowadzącej Losowanie,   

b. nie okaże Komisji „Talentu”  z tym samym wylosowanym numerem,  

wówczas Losowanie będzie prowadzone dalej, aż do momentu, w którym zostanie 

wylosowany Uczestnik, który spełni wszystkie warunki określone w Regulaminie. 

 16. Nagrody, o których mowa w pkt 13 Regulaminu mogą zostać odebrane przez zwycięzców 

bezpośrednio po Losowaniu. Warunkiem odbioru nagrody jest podpisanie protokołu odbioru 

nagrody zawierającego: imię, nazwisko i podpis zwycięzcy.  

17. Zwycięzcy nagród w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 

właściwości nagród, do otrzymania ich ekwiwalentu gotówkowego,  

ani do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.  

18. Nagrody w niniejszym Konkursie są wydawane zwycięzcom zgodnie ustawą z dnia 26 

lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032).  

Postanowienia końcowe  

19. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania ewentualnych sporów i zmiany 

Regulaminu. 

20. Konkurs, stanowi loterię fantową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z póz. zm.).  

 

 


