
Regulamin konkursu „To nie są żarty” prowadzonego przez
Poznańskie Centrum Dziedzictwa

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu zwanego dalej „Konkursem” jest Poznańskie Centrum
Dziedzictwa – instytucja kultury Miasta Poznania (zwane dalej Centrum) z siedzibą przy
ul.
Gdańskiej 2, 61-123 Poznań o numerach NIP 7781465736 i REGON 301204801.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady Konkursu pt. „To nie są
żarty!”, którego organizatorem jest Centrum.

3. Fundatorem nagrody jest Centrum.
4. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane
z organizacją konkursu na łamach serwisu.

II. Zasady konkursu

1. Czas trwania i miejsce Konkursu: 01.04.2022 r. - 03.04.2022 r. (do północy), na profilu
Centrum Szyfrów Enigma.

2. Rozstrzygniecie Konkursu odbędzie się dnia 04.04.2022 r. w biurze Centrum Szyfrów
Enigma przy ul. Święty Marcin 78, 60-142 Poznań o godz. 14:00.

3. Centrum przeznacza na nagrody w Konkursie książkę "Jestem tym, który rozszyfrował
Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego", autorstwa Roberta Gawłowskiego
o wartości nie większej niż 200 zł brutto.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy- łącznie
a) Polubić post konkursowy
b) Udostępnić post konkursowy.
c) Obserwować profil Centrum Szyfrów Enigma na Facebooku.
d) Napisać w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie:

"Jakie znasz najzabawniejsze wydarzenie, postać lub fakt historyczny?"

5. W Konkursie mogą brać udział pełnoletni użytkownicy Internetu, korzystający ze strony
Centrum na portalu Facebook.

6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
7. Spośród osób, które dokonały działań, o których mowa w pkt. 4 ust. II, Komisja,

składająca się z dwóch Komisarzy wskazanych przez Centrum, dokona wyboru
zwycięzcy nagrody opisanej w pkt. 3 ust. II. Dokonując wyboru zwycięzców Wysoka
Komisja bierze pod uwagę - w szczególności oryginalność wypowiedzi i kreatywność.

8. Komisja sporządzi z rozstrzygnięcia konkursu protokół, podając w nim,
w szczególności, zwycięzcę zdefiniowanego imieniem i nazwiskiem z opisem nagrody.


