Regulamin losowania wejściówek na Finał NInA dnia 24.02.2017 r. w Narodowym Instytucie
Audiowizualnym
§1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem losowania jest Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie, ul.
Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa.
2. Losowanie zostanie przeprowadzone w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego.
3. Regulamin stanowi postawę organizacji losowania i określa prawa i obowiązki jego
Uczestników.
§2. Uczestnictwo w losowaniu.
1. Uczestnictwo w losowaniu jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami w losowaniu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające
warunki określone w Regulaminie.
3. Uczestnikami losowania mogą być wyłącznie osoby, które zgłoszą swoją kandydaturę w
losowaniu.
4. Przystąpienie do losowania jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w losowaniu.
§3. Przebieg i warunki udziału w losowaniu.
1. Udział w losowaniu mogą wziąć wyłącznie osoby, które zgłoszą swoją kandydaturę w
losowaniu do dnia 15 lutego 2017 r.
2. Aby wziąć udział w losowaniu należy:
a. przesłać drogą mailową na adres bog@nina.gov.pl swoje zgłoszenie zawierające imię
i nazwisko oraz dane kontaktowe, zaś w tytule maila wpisać „FINAŁ NInA”; albo
b. dokonać zapisu osobiście w recepcji w siedzibie Narodowego Instytutu
Audiowizualnego podając imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
3. Poprzez wzięcie udziału w losowaniu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik
Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie swojego imienia i nazwiska
w przypadku zwycięstwa w losowaniu.
§4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni poprzez losowanie spośród uczestników, którzy spełniają
warunki wymienione w §2 i 3 Regulaminu.
2. Losowanie zostanie przeprowadzone po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń w dniu
16.02.2017 przez komisję losująca w składzie: po jednym przedstawicielu działu: BOG,
produkcji, programowego, komunikacji.
3. Losowanie zostanie przeprowadzone w następujący sposób: imiona i nazwiska zgłoszone w
ramach Konkursu zostaną umieszczone na osobnych karteczkach, a następnie zostaną
umieszczone w naczyniu losującym, z którego zostaną wylosowane nazwiska 30 zwycięzców.
4. Po przeprowadzonym losowaniu sporządzony zostanie protokół losowania.

5. W ramach losowania wybranych zostanie 30 osób, które otrzymają pojedyncze wejściówki na
Finał NInA dnia 24.02.2017 r. w Narodowym Instytucie Audiowizualnym
6. Wyniki losowania ogłoszone zostaną najpóźniej jeden dzień po przeprowadzeniu losowania
na stronie www.nina.gov.pl/aktualności oraz na profilu NInA w portalu społecznościowych FB
7. O wynikach losowania zwycięzcy zostaną powiadomieni także osobiście telefonicznie lub
mailowo.
§5. Nagrody.
1. Nagrodą w losowaniu jest jednoosobowa wejściówka na premierę eseju i koncert w ramach
wydarzenia „Finał NInA” w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w dniu 24 lutego 2017 r.
2. Nagrody zostaną zrealizowane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości
wypłaty ich równowartości w gotówce, zamiany na inną nagrodę rzeczową lub przeniesienia
na inną osobę.
3. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach losowania tylko jedną nagrodę.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez
nagrodzonego uczestnika losowania danych kontaktowych oraz innych danych służących do
identyfikacji uczestnika losowania oraz za wszelkie zmiany tych danych.
5. Nagrodę można odebrać dnia 24 lutego 2017 r. w godzinach 16:00 – 17:59.
§6. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe Uczestników losowania będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

