
Regulamin Konkursu „Ulubiony Film Festiwalu” 
   

§ 1.Słowniczek 
 1. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu pod nazwą 
„Ulubiony Film Festiwalu” na stronie serwisu społecznościowego Facebook.com. 
2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie: 
a) Uczestnik – osoba, która zgłosiła się do udziału w Konkursie poprzez wykonanie danej 
aktywności konkursowej, i która spełnia pozostałe wymogi uczestnictwa w konkursie w myśl 
niniejszego regulaminu, a w szczególności § 3, 
 b) Fan Page – profil w ramach serwisu społecznościowego Facebook.com pod adresem 
https://www.facebook.com/warsawjewishfilmfestival 
c) Konkurs – opisany w Regulaminie Konkurs przeprowadzony w serwisie społecznościowym 
Facebook.com 
d) Laureat – Uczestnik, któremu przyznano nagrodę w Konkursie, 
e) Nagroda – nagroda opisana w § 5 Regulaminu, 
f) Organizator –  Fundacja Kamera Dawida WJFF.pl ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa 
g) Regulamin – niniejszy regulamin, 
h) Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania określone 
w § 3 Regulaminu 
i) zadanie konkursowe – w komentarzu pod postem konkursowym napisać opinię o filmie 
wyświetlanym w kinach lub online w ramach 19.edycji Warszawskiego Festiwalu Filmów o 
Tematyce Żydowskiej Kamera Dawida. 
 

§ 2. Miejsce i czas trwania Konkursu 
 Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 18 
listopada do dnia 1 grudnia 2021 r. do godziny 10. 
 

§ 3. Uczestnicy Konkursu 
 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które: 
a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych tj ukończyła 18 lat i nie została 
ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie, 
b) posiadają profil w serwisie społecznościowym Facebook.com, 
2. W Konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy Konkursu, osoby współpracujące oraz 
członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców 
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
3. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie nieodpłatne. 
 

§ 4. Zasady Konkursu 
 1. Zadaniem konkursowym dla Uczestników Konkursu jest zamieszczenie pod postem 
konkursowym opinii o filmie wyświetlanym w kinach lub online w ramach 19.edycji 
Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej Kamera Dawida. 
2. Autorskie opinie należy zamieszczać pod opublikowanym(i) przez Organizatora na Fan 
Page postem lub postami konkursowymi (każdy post będzie posiadał grafikę z hasłem 
KONKURS lub nazwą konkursu). 
3. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie poprzez publikację w komentarzach pod postem 
konkursowym Organizatora odpowiedzi konkursowej, przyjmowane są w okresie trwania 



Konkursu, od chwili jego ogłoszenia na Facebook.com w dniu 18 października 2021 r. do dnia 
1 grudnia  2021 r. do godziny 10. 
4. Zgłoszone opinie zostaną ocenione przez Jury Konkursu, złożonego z przedstawicieli 
Organizatora. Jury Konkursu będzie dokonywało oceny zadania pod kątem jego zgodności z 
tematem Konkursu, poprawnością oraz kreatywnością.  
5. Jury Konkursowe do dnia 6 grudnia 2021 r. wyłoni 10 równorzędnych zwycięzców, w 
oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 4 powyżej. 
6. Zabrania się w ramach Konkursu: 
a) wykorzystywania fikcyjnych profili w serwisie społecznościowym Facebook.com, 
b) stosowania oprogramowania lub modyfikacji mających na celu wpływ na wynik Konkursu 
niezgodnie z niniejszym Regulaminem, 
c) edycji już opublikowanej odpowiedzi konkursowej, 
d) zgłoszenia odpowiedzi, które mogą stanowić naruszenie prawa lub dobrych obyczajów, w 
szczególności zawierających treści powszechnie uznawane za nieprzyzwoite lub wulgarne. 
Zdania niezgodne z niniejszym postanowieniem nie będą brane pod uwagę w Konkursie i 
 zostaną usunięte z Fan Page’a. 
e) kopiowania treści odpowiedzi innych uczestników. 
7. Poprzez zgłoszenie zadania do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym jego 
twórcą i posiada prawa autorskie do niego. 
8. Organizator może nie uwzględnić zgłoszenia zadania, co do którego istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że jego rozpowszechnianie stanowi naruszenie praw wyłącznych, w tym praw 
autorskich, osób trzecich. 
  

§ 5. Laureaci Konkursu i Nagrody 
1. W Konkursie przewidziane są nagrody. 
2. Nagrodami są Koszulki z napisami firmy Yallabye.pl. 
3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. 
Wzory przyznawane będą losowo, nie ma możliwość wyboru napisu na koszulce, ani 
rozmiaru. 
4. Informacja o Laureatach zostanie opublikowana na Fan Page w serwisie 
społecznościowym Facebook.com. Laureat wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska, w 
części dotyczącej Konkursu. 
5. Laureat zobowiązany jest zgłosić się po odbiór nagrody kontaktując się z Organizatorem za 
pośrednictwem wiadomości prywatnej poprzez serwis Facebook.com w ciągu 7 dni od chwili 
opublikowania wyników Konkursu. 
6. Laureat powinien przesłać Organizatorowi wiadomość zawierającą imię i nazwisko, nazwę 
wykorzystywanego profilu w serwisie Facebook.com, pocztowy adres korespondencyjny na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać wysłana przyznana w konkursie nagroda, 
adres mailowy oraz numer telefonu. Nieprzesłanie wiadomości w terminie lub podanie 
niepełnych lub nieprawdziwych danych równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w 
Konkursie. W takim przypadku nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi. 
7. Zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających, nagrodzone w Konkursie 
odpowiedzi mogą być wykorzystywane w materiałach promocyjno-marketingowych 
Organizatora. 
  

§ 6. Reklamacje 



 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą 
wiadomości prywatnej wysłanej na skrzynkę Fan Page’a 
https://www.facebook.com/warsawjewishfilmfestival z dopiskiem „Reklamacja”. 
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika jak również wskazanie 
przyczyny reklamacji i żądania. 
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich 
otrzymania. 
4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 
5. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o decyzji Organizatora w przedmiocie 
reklamacji pisemnie lub elektroniczną odpowiedzią na wiadomość prywatną w serwisie 
Facebook.com. 
6. Złożenie reklamacji lub odmowa jej uwzględnienia przez Organizatora nie ogranicza 
uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
  

§ 7. Dane Osobowe 
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu. Dane 
osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w tym przyznania Nagród i 
rozpatrywania reklamacji. 
2. Danymi niezbędnymi do celów realizacji Konkursu są: imię i nazwisko, adres 
korespondencyjny Uczestnika (w przypadku przyznania nagrody oraz składania reklamacji). 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odbioru nagrody lub 
złożenia reklamacji. 
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 
5. Przesyłając informacje, w tym dane osobowe, do Organizatora, Uczestnik nie przekazuje 
ich podmiotowi posiadającemu prawa do portalu Facebook.com. 
  

§ 8. Treści niedozwolone i odpowiedzialność 
 1. Organizator informuje, że niedozwolone jest przesyłanie, w ramach udziału w Konkursie, 
treści mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, praw 
osobistych lub majątkowych osób trzecich lub dobrych obyczajów. 
2. Organizator informuje, że w przypadku powzięcia wiadomości lub otrzymania 
wiarygodnego powiadomienia o niezgodności treści przesłanych przez Uczestników z 
postanowieniami § 8 ust. 1 Regulaminu, niezwłocznie je usunie lub uniemożliwi do nich 
dostęp. Informacje o takich naruszeniach powinny być przesyłane wiadomością prywatną 
poprzez Fan Page https://www.facebook.com/warsawjewishfilmfestival. 
3. Organizator informuje, że w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub 
błędnych danych kontaktowych lub adresowych, nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem i 
wydanie nagrody może być niemożliwe mimo zachowania przez Organizatora należytej 
staranności. 
4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani współorganizowany przez podmiot 
prowadzący serwis Facebook.com a ich jedyny udział ogranicza się do udostępnienia 
platformy informatycznej serwisu. Tym samym podmiot prowadzący serwis Facebook.com 
nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. 
  

§ 9. Postanowienia końcowe 



 1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin i bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa. 
2. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowienia § 3 
ust. 1 – 2, § 4 ust. 7 – 8 lub § 8 ust 1 Regulaminu. 
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Fan Page 
https://www.facebook.com/warsawjewishfilmfestival pod adresem:  
 


