Regulamin Konkursu "Interaktywna przejażdżka na lodzie"
§ 1 Postanowienia ogólne

1.
Organizatorem Konkursu jest Alter Art Festival Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Kazimierzowskiej 14, kod 02-589, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS:
0000227624, posiadająca NIP 586-214-15-57, REGON 220015184, o kapitale
zakładowym w wysokości 50 000 PLN ("Organizator").

2.
W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które zakupiły bilety na jedno
z przedstawień „Disney On Ice: 100 lat magii Disneya“ organizowanych w dniach 9
listopada - 4 grudnia w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku i Katowicach
("Przedstawienie") oraz zaakceptowały regulamin na stronie www.alterartshow.pl;
Zaproszenie na przejażdżkę, będące nagrodą w Konkursie, nie upoważnia do wejścia na
Przedstawienie i nie jest ważne bez biletu na to Przedstawienie.

3.

Każda osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

§ 2 Konkurs

1.
W konkursie wygrywają osoby, które najszybciej prześlą
prawidłową odpowiedź używając kwestionariusza na www.alterartshow.pl oraz
spełniają wymagania z § 1 punkt 2.
2.
Pytanie konkursowe wraz z aktualnym kwestionariuszem
opublikowane będzie na stronie www.alterartshow.pl w dziale aktualności w
następującej kolejności:
- 2 listopada godz. 12:00 - 4 listopada do 10:00 - pytanie dotyczące miejsc w
łódeczce podczas warszawskich przedstawień
- 10 listopada godz. 12:00 - 12 listopada do 10:00 - pytanie dotyczące miejsc
w łódeczce podczas krakowskich przedstawień
- 15 listopada godz. 12:00 - 17 listopada do 10:00 - pytanie dotyczące miejsc
w łódeczce podczas łódzkich przedstawień
- 18 listopada godz. 12:00 - 20 listopada do 10:00 - pytanie dotyczące miejsc
w łódeczce podczas gdańskich przedstawień
- 25 listopada godz. 12:00 - 27 listopada do 10:00 - pytanie dotyczące miejsc w
łódeczce podczas katowickich przedstawień

§ 3 Nagrody w Konkursie
1.
W konkursie nagrodą jest " interaktywna przejażdżka na lodzie"
rozumiana jako udział w przejażdżce na lodzie w specjalnie przygotowanej
łodzi; przejażdżka trwa około 2 minut. Do łodzi mogą wejść tylko dzieci w wieku od 4
lat do 10 roku życia, nie niższe niż 100 cm (z uwagi na bezpieczeństwo jazdy na lodzie w
specjalnie zaprojektowanej łodzi).
Dzieci nie spełniające powyższych warunków nie będą mogły wsiąść do łodzi, jak też nie
będą mogły siedzieć na specjalnie przygotowanych miejscach.
Maksymalna liczba dzieci na jakie opiewa zaproszenie to: 2 (liczba uprzednio wybrana
w formularzu konkursowym). Dla każdego dziecka przewidziane jest specjalne miejsce
siedzące oraz jedno miejsce dla opiekuna.
2. Zwycięzca Konkursu odbiera zaproszenie uprawniające do zajęcia
wyznaczonych miejsc i udziału w przejażdżce w arenie w wyznaczonym przez
Organizatora miejscu.
3.
Na podstawie odebranego zaproszenia Obsługa wyznacza miejsca do siedzenia
dzieciom i opiekunom, następnie pomoga dzieciom zająć w odpowiednim czasie miejsca
w łódeczce; po przejażdżce odprowadza dzieci na swoje miejsca.
4.
Zwycięzca Konkursu nie może domagać się zamiany nagrody na inną, ani
wypłaty jej ekwiwalentu.

§ 4 Ogłoszenie wyników Konkursu i sposób wydania nagród

1.
Rozstrzygnięcie Konkursu, wyłonienie Zwycięzców Konkursu oraz
ich powiadomienie nastąpi odpowiednio:
dla Warszawy - 4 listopada o godz. 12:00, dla Krakowa - 14 listopada o 12:00, dla
Łodzi - 17 listopada o 12:00, dla Gdańska - 21 listopada o 12:00, dla
Katowic – 28 listopada o godz. 12:00.

2.
Powiadomienie Zwycięzcy Konkursu zostanie dokonane na adres
e-mail zgłoszony przez uczestnika Konkursu.

3.
Odbiór nagrody nastąpi w następujący sposób: po otrzymaniu
mailowego zawiadomienia o wygranej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest
potwierdzić mailowo chęć uczestnictwa. Odbiór zaproszeń nie może nastąpić później niż
pół godziny przed spektaklem. Na 10 minut przed rozpoczęciem przedstawienia
prosimy o zajęcie wskazanych miejsc.
Spóźnienie może skutkować unieważnieniem skorzystania z przejażdżki i możliwości
siedzenia w wyznaczonych miejscach.
4.
Przypominamy, że do wejścia na przedstawienia uprawnia bilet,
którego laureaci są już w posiadaniu. Laureaci konkursu wygrywając konkurs
otrzymują dodatkowo możliwość udziału w " interaktywnej przejażdżce na
lodzie".

5.

Nie jest dopuszczalne odstąpienie nagrody osobom trzecim.

§ 5 Dane osobowe

1.
Dane osobowe Uczestników Konkursu przekazane w związku z
udziałem w konkursie będą przetwarzane przez Organizatora w celu
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu, wysłania e-mailem
informacji umożliwiających odbiór nagrody oraz w celach marketingowych przez
Alter Art Festival Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Kazimierzowskiej 14 w ramach show newsletter.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1.
Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być
zgłaszane Organizatorowi.
2.
Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej na adres: Alter Art Festival sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 14,
02-589 Warszawa, dopisek: "Reklamacja".

3.
Przystępując do udziału w Konkursie ("Konkurs"), Uczestnik potwierdza, że
zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4.

Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej

otrzymania przez Organizatora. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego
Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w
sądzie powszechnym.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.
Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a
także na stronie www.alterartshow.pl
2.
W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego

