Turniej Wiedzy o twórczości Jacka Kaczmarskiego – regulamin
§1 Informacje ogólne
1. Organizatorem Turnieju jest Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego z siedzibą w Gdańsku. W imieniu Fundacji Turniej prowadzi Krzysztof Nowak.
2. Partnerami Turnieju są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja” w Kołobrzegu.
3. Celem Turnieju jest popularyzacja twórczości Jacka Kaczmarskiego.
4. Do Turnieju mogą przystąpić wszyscy chętni z wyjątkiem laureatów pierwszego miejsca jednej z trzech
ostatnich edycji Turnieju , licząc od roku 2015.
5. Turniej organizowany jest corocznie.
§2 Organizacja Turnieju
1. Rejestracja uczestników Turnieju odbywa się za pośrednictwem internetu.
2. Zgłoszenie należy wysłać e-mailem na adres: test.nadzieja@gmail.com. W treści e-maila należy podać
imię, nazwisko i ewentualnie swój numer telefonu (nieobowiązkowo) oraz oświadczyć, że akceptuje się
niniejszy regulamin Turnieju. W e-mailu zwrotnym uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji oraz
ewentualne informacje dotyczące eliminacji i innych szczegółów Turnieju.
3. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest:


zaakceptowanie warunków regulaminu,



wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Turnieju



wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od Organizatorów
Turnieju



wyrażenie zgody na umieszczenie swojego imienia i nazwiska oraz ewentualnie zdjęcia na stronach związanych z Festiwalem „Nadzieja” (w przypadku zakwalifikowania się uczestnika do głównej dziesiątki).

4. Powyższe czynności wykonywane są w procesie rejestracji. W przypadku osób niepełnoletnich muszą
one być potwierdzone przez opiekunów prawnych.
5. Ostateczny termin rejestracji upływa 25 lipca.
§3 Zasady przyznawania nagród
1. Turniej ma formułę rozstrzygnięcia natychmiastowego. Po ewentualnych eliminacjach, które wyłonią
dziesiątkę uczestników Turnieju, nastąpi główna część, która wyłoni trzech laureatów.
2. Wszyscy laureaci otrzymają pamiątkowe nagrody, zaś zwycięzca Turnieju (laureat I miejsca) otrzyma
dodatkowo nagrodę główną w wysokości tysiąca złotych.
3. Informacja na temat nagród i ich fundatorów w danej edycji Turnieju udostępnione zostaną na stronie
www.fundacja-kaczmarski.org.
§4 Postanowienia końcowe
1. Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
2. Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

