Regulamin Konkursu Promocyjnego „Bursztyn – złoto Bałtyku”
1. Nazwa Konkursu.
Konkurs prowadzony będzie pod nazwą: „ Bursztyn – złoto Bałtyku”.
2. Organizator Konkursu.
Organizatorem Konkursu jest MUZEUM ZAMOJSKIE W ZAMOŚCIU, ul. Ormiańska 30,
22-400 Zamość, wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod nr 114, NIP 9221065095,
zwane dalej Organizatorem.
3. Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 09 marca 2017 roku o godzinie 09.00 i kończy się w dniu 28
maja 2017 roku o godzinie 17.00.
4. Zasięg Konkursu, Uczestnicy Konkursu, warunki udziału w Konkursie
Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób pełnoletnich, a także osób,
które ukończyły 13 rok życia reprezentowanych przez przedstawicieli ustawowych.
Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Muzeum i członkowie ich rodzin.
5. Przebieg Konkursu. Laureat Konkursu. Nagroda i zasady jej przyznawania.
5.1. Uprawnionym do udziału w Konkursie jest każda osoba, o której mowa w pkt. 4
Regulaminu, która, w okresie trwania Konkursu, dokona zakupu w kasie Muzeum przy ul.
Ormiańskiej 26 w Zamościu biletu wstępu na wystawę pn. „Bursztyn-złoto Bałtyku”.
5.2. Uczestnicy, którzy zostaną wylosowani przez Organizatora, spośród osób, o których
mowa w pkt. 5.1 przechodzą do drugiego etapu Konkursu. Informacja o wylosowanych
uczestnikach zamieszczona zostanie na stronie internetowej Organizatora : www.muzeumzamojskie.pl.
5.3. W drugim etapie Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do odpowiedzi na zadane przez
Organizatora pytanie konkursowe.
5.4. Drugi etap Konkursu trwa do dnia 30 czerwca 2017 roku, po upływie tego terminu
nagrody nie będą przyznawane, a uprawnienie do ich żądania wygasa.
5.5. Uprawnionym do nagrody jest ten uczestnik drugiego etapu Konkursu, który prawidłowo
odpowie na pytanie konkursowe.
5.6. Nagrodami w Konkursie są:
1. Wisior bursztynowy,
2. Broszka bursztynowa.
Każdy z Laureatów Konkursu uprawniony jest wyłącznie do jednej nagrody.
5.7. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na pieniądze, ekwiwalent bądź
jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Nagrody w Konkursie nie mogą być przedmiotem
obrotu.
6. Reklamacje.
6.1. Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie przez uczestników Konkursu w okresie jego
trwania jak i w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu, decyduje data wpływu
reklamacji do Organizatora.
6.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane osobowe składającego reklamację, opis
zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie reklamacji oraz jego uzasadnienie.

6.3. Reklamacje rozpoznaje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu w terminie 14
dni od daty doręczenia reklamacji. Decyzja Komisji zostanie przekazana reklamującemu na
piśmie w terminie 7 dni od daty rozpoznania reklamacji.
7. Postanowienia Końcowe.
7.1. Materiały promocyjne Konkursu mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc wiążącą
mają wyłącznie postanowienia Regulaminu Konkursu.
7.2. Prawo do wiążącej wykładni i interpretacji Regulaminu przysługuje wyłącznie Muzeum
Zamojskiemu w Zamościu
7.3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.muzeum-zamojskie.pl
7.4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w granicach
prawem dozwolonych, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie będzie godzić w prawa
nabyte uczestników Konkursu.
7.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

