
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
6 NA 6. SOLANINA 

 
1. Organizatorem konkursu "6 na 6. Solanina", zwanego dalej "Konkursem", jest Solanin 
Film Festiwal, organizowany przez Stowarzyszenie Solanizatorzy. 
 
2. Konkurs odbywad się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
3. Niniejszy konkurs nie jest grą hazardowa w rozumieniu przepisów o grach 
hazardowych. 
 
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 
 
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą byd: 
- pracownicy, współpracownicy, osoby zaangażowane w Festiwal oraz najbliżsi tych osób 
- osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
Konkursu, oraz najbliżsi wymienionych osób; 
 
6. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba, 
że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł 
informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu. 
 
7. Konkurs trwa od godz: 00:00 dnia 25.11.2013 do godz 23:59 dnia 29.11.2013. 
 
8. Konkurs polega na zgłoszenie 6 osób na 6. Solanina - podaniu 5 kandydatur na skład 
jurorski oraz 1 osobę na laureata Mocnego Solanina. Prosimy o uzasadnienie swojego 
wyboru w kilku zdaniach.  
 
9. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosid tylko JEDNĄ propozycję 6 osób na 6. Solanina.  
 
10. Dokonanie zgłoszenia po upływie terminu trwania Konkursu nie będzie brane pod 
uwagę przez Organizatora. 
 
11. Zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie następuje w chwili wpisania 6 osobowego 
składu w komentarzu niusa o Konkursie. 
 
12. Do Zgłoszenia swojego składu potrzebne jest konto na Facebooku.  
 
13. Zgłoszenie do Konkursu przez Uczestników jest jednocześnie wyrażeniem zgody 



na warunki Konkursu oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem. 
 
14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialnośd za 
treści Materiałów, zgłoszonych w ramach niniejszego konkursu i umieszczonych na 
Facebooku oraz za skutki ich zamieszczenia lub opublikowania. 
 
15. Oceny nadesłanych propozycji dokonają zarówno użytkownicy portalu Facebook oraz 
Kapituła Konkursowa, wybrana spośród pracowników Organizatora. 
 
16. Uczestnicy Konkursu, którzy zgłosili najciekawsze 6, zostaną nagrodzeni 
nagrodami rzeczowymi ustalonymi przez Organizatora. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu 
nastąpi w ciągu 3 dni od dnia zakooczenia Konkursu. 
 
17. Nagrodami w Konkursie są: 2 Koszulki z 5. Solanin Film Festiwal 2013 
Konsultacja rozmiaru nastąpi po wyłonieniu Zwycięzców.  
 
18. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez podanie informacji na Fan Page’u 
Festiwalu i zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem w przeciągu 7 dni od dnia 
zakooczenia konkursu. 
 
19. Jeżeli Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w sprawie odbioru nagrody, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej, nagroda przepada na 
rzecz organizatora. 
 
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje ostateczne 
podejmuje Organizator Festiwalu. 
 

Data sporządzania regulaminu: 25.11.2013 


