
REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD RZECZOWYCH WŚRÓD BIORĄCYCH UDZIAŁ 
W  GŁOSOWANIU  PUBLICZNOŚCI  NA  NAJLEPSZEGO  ARTYSTĘ  X  ART  NAIF 
FESTIWALU W DNIACH 9.06.2017 – 18.08.2017.

§ 1. Nagrody rzeczowe .
1.  Instytut  Alliance  Francaise  Katowcie  ufundował  1  voucher  na 45h grupowego kursu języka 
francuskiego  w  roku  2017/2018  dla  1  osoby  w  szkole  Alliance  Franciase  w  Katowicach  do 
rozlosowania wśród osób biorących udział w głosowaniu na zwycięzcę nagrody publiczności X Art 
Naif Festiwalu. 

§ 2. Warunki wzięcia udziału w losowaniu.
1. W losowaniu biorą udział wszystkie osoby, które:

a. wypełnią prawidłowo swoim imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu kupon do głosowania,

b. zwrócą wypełniony kupon do odpowiednio oznaczonej urny,

c. będą posiadać dowód tożsamości. 

§ 3. Skład komisji losującej oraz jej zadania. 
1. W skład komisji wchodzi 2 przedstawicieli Fundacji Eko-Art Silesia.

2. Prowadzącym losowanie jest prezeska Fundacji Eko-Art Silesia Monika-Paca Bros.

3. Zadaniami komisji losującej są:

a. techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie losowania,

b. rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych,

c. zarządzenie ponownego losowania, w przypadku niepodjęcia nagrody przez zwycięzcę,

d. nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody.

4. Komisja zostaje rozwiązana z chwilą podpisania przez zwycięzców listy pobrania nagród.

§ 4. Losowanie nagród i ich odbiór.
1.Losowanie  nagród  odbędzie  się  18.08.2017  r.  w  Galerii  Szyb  Wilson  podczas  uroczystości 
finisażu X Art Naif Festiwalu.

2.Osobą losującą będzie przedstawiciel Fundacji Eko-Art Silesia lub  Dyrektor Alliance Franciase 
Katowice Karl Zangerle.

3.Pierwszy wylosowany kupon zostanie nagrodzony  voucherem na 45h grupowego kursu języka 
francuskiego w roku 2017/2018 dla 1 osoby w szkole Alliance Franciase w Katowicach.

4.Po wylosowaniu zwycięzca będzie mógł odebrać nagrodę osobiście, a w wypadku nieobecności, 
do 1 dnia roboczego nastąpi próba kontaktu telefonicznego ze strony organizatora. Odbiór nagrody 
możliwy jest po podpisaniu oświadczenia o odbiorze nagrody.

5.W wypadku niemożności skontaktowania się ze zwycięzcami, po 14 dniach od pierwszej próby 
kontaktu nastąpi losowanie dodatkowe.

§ 6 Postanowienia końcowe. 
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników losowania będą przetwarzane dla 
doraźnych  celów:  realizacji  losowania,  wyłonienia  zwycięzców i  nie  będą  podlegały  dalszemu 
przetwarzaniu, nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące 
przepisy prawa oraz regulamin losowania.

2.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne  i  jest  warunkiem  uczestnictwa  w  losowaniu 
i otrzymaniu nagrody.



3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu losowania.

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Fundacji Eko-Art Silesia – organizatora X Art 
Naif Festiwalu.
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