
Regulamin konkursu „BMW na MDF Festiwal 2019” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, z siedzibą przy 

ul. Małopolskiej 48, 70-515 Szczecin, zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs przeprowadzony będzie na oficjalnej stronie Filharmonii www.filharmonia.szczecin.pl w 

dniu 11 września 2019 r. 

3. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących 

przy organizacji i przeprowadzaniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych 

podmiotów. 

5. Zadaniem uczestnika konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe „W którym roku 

Dealer BMW Bońkowscy został oficjalnym partnerem Filharmonii?”, zamieszczone przez Organizatora 

na stronie internetowej www.filharmonia.szczecin.pl w aktualności  „BMW na MDF Festival 2019”. 

6. Odpowiedź należy przesłać drogą elektroniczną w dniu 11 września o godz. 15:00 na adres 

social@filharmonia.szczecin.pl, podając w wiadomości swoje imię, nazwisko oraz kontaktowy numer 

telefonu. W ramach Konkursu Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną odpowiedź. 

7. Nagrodą w konkursie jest podwójne zaproszenie na koncert finałowy festiwalu Music.Design.Form 

Festival 2019, odbywający się w dniu 15 września 2019 roku o godzinie 19:00 w sali symfonicznej 

Filharmonii w Szczecinie, ul. Małopolska 48, 70-515 oraz voucher ‘BMW na weekend’, który będzie 

możliwy do wykorzystania w dniach 13-15 września. 

8. Nagroda przyznana będzie osobie, która jako pierwsza prześle prawidłową odpowiedź na 
pytanie konkursowe w dniu 11 września o godz. 15:00 na adres social@filharmonia.szczecin.pl. 
Rozstrzygająca jest data oraz godzina wpływu odpowiedzi na wskazane konto pocztowe Organizatora 
(dostarczenia do odbiorcy). 
 
9. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość e-mail, w ciągu 6 godzin od 

zakończenia konkursu. 

10. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez 

możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce, zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród lub 

zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

11. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony zwycięzca powinien odpowiedzieć 

na wiadomość w terminie 16 godzin od wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa 

do nagrody.   

12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), zarówno dla celów organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w 

szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych działalności Organizatora także w celach 

statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. 

13. Zwycięzca Konkursu (Nagrody głównej) wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku 

utrwalonego podczas korzystania z nagród (zdjęcia, film) w związku z informacjami o konkursie. 

http://www.filharmonia.szczecin.pl/
http://www.filharmonia.szczecin.pl/


14. Auto wymienione w punkcie 7. Regulaminu, stanowiące część nagrody, należy odebrać 

bezpośrednio od Dealera BMW Bońkowscy, Ustowo 55 według zasad ustalonych z Dealerem BMW 

Bońkowscy, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. Odbiór samochodu powinien nastąpić w 

dniu 13.09.2019 roku w godzinach 16:00-18:00, natomiast zwrot w dniu 16.09.2019 roku do godziny 

9:00. Nieodpłatne użyczenie samochodu objęte jest dziennym limitem przebiegu do 100 km. 

Zwycięzca konkursu jest zobligowany rozliczyć się z Dealerem BMW Bońkowscy bezpośrednio, 

według zasad przyjętych w dniu odebrania auta. Filharmonia nie pośredniczy w odbiorze oraz w 

zdaniu pojazdu. 

15. Kontakt w sprawach dotyczących auta (Dealer BMW Bońkowscy, Ustowo 55): +48 91 4648 300 

lub mailowo recepcja@bmw-bonkowscy.pl 

16. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków. 

17. Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie informuje, iż dochód z tytułu wygranej zwolniony jest 

z podatku dochodowego od osób fizycznych (podstawa: art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.). 
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