
   

 

   

 

  REGULAMIN KONKURSU  

„ILE STOPNI PROWADZI NA WIEŻĘ?” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ile stopni prowadzi na wieżę?” i jest zwany 

dalej: "Konkursem". 

 

2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Południowego Podlasia z siedzibą przy ul. 

Warszawskiej 12 w Białej Podlaskiej, zwana dalej „Organizatorem”. 
 

3. Nagrody pozyskane zostały ze środków własnych Organizatora oraz dzięki 

Prezydentowi Miasta Biała Podlaska. 

 

4. Konkurs trwa od 28 lutego 2021 do 6 marca 2021.  
 

5. Zadanie konkursowe polega na odgadnięciu ilości stopni prowadzących na wieżę 

z parteru na sam szczyt. 

 
6. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy wpisywać w komentarzach pod postem z 

informacją o konkursie, na Facebooku, na stronie Muzeum Południowego Podlasia  

https://www.facebook.com/muzeumbiala 

 

            

§2 

 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

 
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba posiadająca konto na portalu 

Facebook. 

 
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych 

do wiadomości publicznej na portalu Facebook w celach związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem wyników oraz wydaniem nagrody.  

 

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą opiekuna prawnego 

i w przypadku wygranej razem z nim pojawić się po odbiór nagrody. 

 

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Muzeum Południowego Podlasia ani 

członkowie ich rodzin. 

 
 

§ 3  

ZASADY KONKURSU I NAGRODY  



   

 

   

 

 
1. Uczestnik ma za zadanie odgadnąć właściwą ilość stopni prowadzących z parteru na 

szczyt wieży, podając odpowiedź w komentarzu pod konkursowym postem. 

 

2. Trzy osoby, które będą najbliżej poprawnej odpowiedzi otrzymają pakiety, w których 

będą się znajdować: voucher na bezpłatne wejście do muzeum dla dwóch osób, do 
wykorzystania w ciągu trzech miesięcy od dnia wyłonienia zwycięzców oraz zestaw 

gadżetów promujących muzeum i miasto Biała Podlaska (magnesy, plecak, filiżanki). 

 

3.  W przypadku więcej niż trzech poprawnych odpowiedzi (dokładnie określających 

faktyczną liczbę stopni), Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania tak 
zwanej „dogrywki”, której zasady zostaną określone w dodatkowym regulaminie. 

 

§4  

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW  

 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 7 marca 2021 r. na stronie Muzeum 

Południowego Podlasia, na portalu Facebook. 
 

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranych w prywatnych 

wiadomościach wysłanych ze strony Organizatora za pośrednictwem Messengera. 

 

 

§5 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile 

nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 

szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian 

specyfikacji nagrody. 
 

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z 

treścią niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego 

warunki.  

 
 

 
 

 
 


