

WARUNKI  WYDARZENIA
Pt. Promocja wydawnictw MCK
organizowanego w trakcie „15. Targów Książki w Krakowie” w 2011 r. 
zwanego dalej „Wydarzeniem”




1. Organizatorem Wydarzenia pt. „Promocja wydawnictw MCK” jest Międzynarodowe Centrum Kultury z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 25, zwane dalej MCK. Wydarzenie odbędzie się w terminie 3-6 listopada 2011r. 

2. W Wydarzeniu może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i mieszka na terenie Polski.
3. W Wydarzeniu nie mogą brać udziału pracownicy MCK oraz małżonkowie i krewni tych osób.

4. Przebieg wydarzenia:

4.1 Osoby spełniające wszystkie wymogi wynikające z Warunków Wydarzenia może w nim wziąć udział poprzez  udzielenie  odpowiedzi na pytanie zadane przez Organizatora. Informacja na temat wydarzenia i pytanie udostępnione zostanie przez Organizatora na stronie internetowej www.mck.krakow.pl oraz na stronie http://www.facebook.com/mckkrakow  Odpowiedzi należy udzielać drogą korespondencji elektronicznej. Uczestnik wydarzenia  wysłyła odpowiedź na adres mailowy:  Herito@mck.krakow.pl w terminie od 3 listopada 2011 r. godz. 00:01 do 6 listopada 2011 r. godz. 23:59.  Dopuszczalne jest wysłanie tylko jednej odpowiedzi przez uczestnika. 

4.2 Wśród wszystkich prawidłowych odpowiedzi Organizator wytypuje zwycięzcę, w terminie do 9 listopada 2011 r. 

5. Uczestnicząc w Wydarzeniu można uzyskać prawo do jednej z nagród:
a) jednego katalogu wystawy pt. „Polowanie na awangardę. Zakazana sztuka w Trzeciej Rzeszy” oraz zestawu upominków od MCK o łącznej wartości 110 zł. 
b) jednego z czterech numerów kwartalnika HERITO oraz zestawu upominków od MCK o łącznej wartości 49 zł.

5.1. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wypłaty równowartości nagrody rzeczowej w formie pieniężnej. 

5.2. O przyznaniu nagrody oraz o sposobie jej przekazania, zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora telefonicznie lub drogą korespondencji elektronicznej, na numer telefonu i/lub adres mailowy wskazany w zgłoszeniu, w terminie do trzech dni roboczych od dnia wytypowania zwycięzcy, o ile Organizator będzie posiadał wszelkie niezbędne dane. Możliwy jest odbiór osobisty nagrody w siedzibie Organizatora w godzinach pracy Galerii MCK lub wysyłka na adres zamieszkania zwycięzcy. 

6. Z treścią Warunków Wydarzenia można zapoznać się na stronie MCK pod adresem www.mck.krakow.pl 
7. Przystąpienie przez Uczestnika do Wydarzenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. 
Dane osobowe podane w związku z Wydarzeniem będą przetwarzane przez Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków wyłącznie w celu przeprowadzenia Wydarzenia, w celu identyfikacji uczestników Wydarzenia i wydania nagrody. Uczestnik Wydarzenia ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania nagrody.




