Regulamin konkursu internetowego„Krzyżówka kolejowa”
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie kolejowym, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Stacja Muzeum w Warszawie, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa, NIP: 701-0533-090, REGON: 362828690, RIK: 35/15, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 847, tj. z późn. zm.).
4. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o kolei.
5. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody mogą być osoby fizyczne powyżej, zwane dalej „Uczestnikami”.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz rodziny pracowników Organizatora Konkursu.
7. Konkurs organizowany jest na terenie Polski za pośrednictwem strony internetowej Stacji Muzeum
www.stacjamuzeum.pl oraz social mediów www.facebook.com/StacjaMuzeum.
8. Konkurs jest jednoetapowy.
9. Zadaniem konkursu jest prawidłowe rozwiązanie krzyżówki w całości.
10. Konkurs trwa przez 7 dni od dnia jego zamieszczenia na stronie internetowej www.stacjamuzeum.pl oraz
social mediach www.facebook.com/StacjaMuzeum.
11. Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym konkursie jeden raz.
12. Udział w konkursie uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody
na publikowanie danych osobowych zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych
osobowych nr 2016/679. Jednocześnie Stacja Muzeum w Warszawie informuje, że dane osobowe
uczestników będą przetwarzane i przechowywane przez Muzeum tylko na czas konkursu i do celów
związanych z jego realizacją.
13. Uczestnicy Konkursu mogą wyrazić pisemną zgodę na nieujawnienie do celów reklamowych
i marketingowych Organizatora Konkursu ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków
masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody nie są oni
uprawnieni do otrzymania nagrody z tytułu udziału w konkursie.
14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedoręczenie odpowiedzi z przyczyn niezależnych
od Organizatora, takich jak błędne wpisanie adresu mailowego przez Uczestnika konkursu, awaria systemu
informatycznego itp.
15. Ustalony zostaje adres do udzielania odpowiedzi konkursowych: promocja@stacjamuzeum.pl
16. O rozstrzygnięciu konkursu oraz przyznaniu nagrody decyduje kolejność nadesłania prawidłowych
odpowiedzi. Dla pierwszych trzech uczestników konkursu, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi
przewidziana jest nagroda w postaci rocznego biletu wstępu do Stacji Muzeum.
17. Odpowiedzi konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.stacjamuzeum.pl oraz social
mediach www.facebook.com/StacjaMuzeum 8 dnia od ogłoszenia konkursu.
18. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem zadecyduje Dyrektor Stacji Muzeum. Dyrektor
zastrzega sobie również prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.
19. Organizator ma prawo zmienić Regulamin Konkursu w trakcie jego trwania z istotnych przyczyn
organizacyjnych, a także unieważnić Konkurs z przyczyn obiektywnych.

