
 

Regulamin konkursu dla rodzin z dziećmi #RodzinawBramie 

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT – instytucja miasta Poznania. 

2. W konkursie mogą wziąć udział rodziny z dziećmi w wieku 0-13 lat, które brały udział w co najmniej jednym 

wydarzeniu dla rodzin z dziećmi organizowanym przez Bramę Poznania / CTK TRAKT w okresie od 1.01.2019 r.  

do 15.12.2019 r. (np. zajęcia dla rodzin z dziećmi w Bramie Poznania, oprowadzania rodzinne w Bramie Poznania, 

animacje dla rodzin w Bramie Poznania, koncerty dla rodzin w Bramie Poznania itp.). 

3. Konkurs trwa od 1.12.2019 r. do 15.12.2019 r. 

4. Udział w konkursie następuje poprzez zamieszczenie na profilu uczestnika konkursu na Portalu Facebook lub 

Instagram zdjęcia z wydarzenia dla rodzin z dziećmi organizowanego przez Bramę Poznania / CTK TRAKT w terminie 

od 1.01.2019 r. do 15.12.2019 r. z krótkim podpisem oraz oznaczenie na zdjęciu profilu @BramaPoznania i otagowaniu 

go #RodzinawBramie. Na potrzeby weryfikacji zdjęcie na profilu Facebook musi być Publiczne, a konto na Instagramie 

otwarte. Zdjęcia mogą przedstawiać udział rodziny w wydarzeniu lub pracę plastyczną wykonaną w ramach 

wydarzenia. Zdjęcia na potrzeby konkursu mogą być udostępniane tylko przez osoby pełnoletnie, zamieszkałe na 

terenie Polski. Do konkursu można zgłosić tylko zdjęcia własnego autorstwa, do których ma się pełne prawa. 

5. Przyjmuje się, że opublikowanie zdjęcia i oznaczenie na zdjęciu profilu @BramaPoznania i otagowanie go 

#RodzinawBramie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż jedną pracę, jednak tylko jedna praca danego uczestnika może zostać 

nagrodzona. 

7. W ramach konkursu wyłonionych zostanie 5 zwycięskich zdjęć. Decyzja o wygranej i przyznawaniu nagrody zostanie 

podjęta przez Jury, składające się z pracowniczek(-ków) CTK TRAKT. 

8. Wyniki konkursu zostaną podane na profilu Bramy Poznania na Portalu Facebook najpóźniej w terminie  

do 17.12.2019 r. Wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

9. W celu ustalenia sposobu odbioru nagrody, zwycięzcy konkursu muszą skontaktować się z Organizatorem drogą 

mailową na adres edukacja@bramapoznania.pl w terminie do 31.12.2019 r. Nagrody mogą zostać odebrane osobiście 

w siedzibie Organizatora (ul. Gdańska 2, Poznań). Istnieje możliwość wysłania nagrody drogą pocztową po 

wcześniejszym kontakcie mailowym z Organizatorem pod adresem edukacja@bramapoznania.pl, podaniu adresu 

wysyłki i zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną RODO. Jeśli zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w celu 

ustalenia sposobu odbioru nagrody w wyznaczonym terminie, nagroda przepada. 

10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim 

związany. 

11. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. 

12. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane  

z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

14. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.bramapoznania.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

15. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje ww. zasady. 
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