
 

 

 
Regulamin 

„Paszport do Kultury” 

 
 
§ 1. Postanowienia ogólne 
1.1 Regulamin określa ogólne warunki i zasady udziału w akcji promocyjnej „Paszport do Kultury”. 
1.2 Organizatorem akcji promocyjnej „Paszport do Kultury” jest Galeria Sztuki im. Jana Tarasina                             
      z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy pl. św. Józefa 5 („Organizator”). 
1.3 Uczestnik akceptuje Regulamin poprzez samo wzięcie udziału w akcji promocyjnej „Paszport do  
      Kultury”. 
1.4 Akcja promocyjna dotyczy wszystkich wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Galerię  
      Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. 
1.5 Pracownicy Galerii Sztuki im Jana Tarasina w Kaliszu oraz ich najbliższa rodzina, w tym małżon- 
     kowie nie mogą brać udziału w akcji promocyjnej „Paszport do Kultury”. 
1.6 Dane osobowe Uczestnika akcji promocyjnej są chronione zgodnie z polityką prywatności Galerii,  
     opublikowaną na stronie domowej Galerii www.tarasin.pl/o-galerii/polityka-prywatnosci/ oraz                       
     dostępnej w siedzibie organizatora.  
 

 
§ 2. Definicje 
2.1 Akcja promocyjna – oznacza akcję promocyjną „Paszport do Kultury”, której ogólne warunki                     
     i zasady określone zostały w Regulaminie. 
2.2 Organizator – oznacza Galerię Sztuki im. Jana Tarasina, o której mowa w pkt. 1.2 powyżej. 
2.3 Paszport do Kultury – oznacza specjalny arkusz, na którym zbierane są pieczątki z datą  
      i podpisem pracownika Galerii Sztuki im. Jana Tarasina. 
2.4 Pieczątka – oznacza stempel wydawany przez pracownika Galerii Sztuki im. Jana Tarasina                     
      w Kaliszu, uzupełniony o datę i podpis pracownika galerii. 
2.5 Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. 
2.6 Uczestnik – każda osoba fizyczna biorąca udział w akcji promocyjnej „Paszport do Kultury”,  
      która posiada jeden numerowany „Paszport do Kultury” z zaproponowaną przez siebie formą  
      kontaktu (imię i nazwisko/numer telefonu/e-mail). 

 
§ 3. Czas trwania akcji „Paszport do Kultury” 
3.1 Za datę rozpoczęcia akcji promocyjnej „Paszport do Kultury” uważa się dzień 02.02.2023 roku          
      a za datę zakończenia dzień 26.11.2023 roku. 
3.2 Losowanie nagród odbędzie się dnia 6.12.2023 roku w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina                                
      w Kaliszu. 

 
§ 4. Zasady uczestnictwa 
4.1 Akcja promocyjna polega na zbieraniu przez Uczestnika pieczątek na zasadach określonych                     
      w Regulaminie. 
4.2 Pieczątki zbierane są przez Uczestnika na „Paszporcie do Kultury”. Pieczątki wydawane są przez  
      pracownika Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu podczas wydarzeń organizowanych przez  
      Organizatora. 



 

 

4.3 Jedna pieczątka = jedno wydarzenie organizowane przez Organizatora. 
4.4 Żeby wziąć udział w losowaniu nagród, Uczestnik akcji promocyjnej „Paszport do Kultury” musi  
      zebrać minimum 25 % pieczątek znajdujących się w „Paszporcie” za uczestnictwo w wydarze- 
      niach organizowanych przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. 
4.5 Uczestnik może przekazywać „Paszport do Kultury” rodzinie i znajomy, jednak nie może otrzy- 
      mać więcej niż jedną pieczątkę za wydarzenie. 
4.6 „Paszport do Kultury” może być uzyskany przez Uczestnika nieodpłatnie, w Galerii Sztuki                          
       im. Jana Tarasina w Kaliszu, przez cały okres trwania akcji promocyjnej „Paszport do Kultury”.   
4.7 Z tytułu uczestnictwa w akcji promocyjnej „Paszport do Kultury” Organizator nie pobiera od  
      Uczestnika żadnych opłat lub wynagrodzenia. 

 
§ 5. Nagrody 
5.1 Każdy Uczestnik, który zbierze wymaganą liczbę pieczątek (pkt. 4.4) może wziąć udział                                  
      w losowaniu nagród, w dniu o którym mowa w pkt. 3.2. 
5.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w losowaniu nagród musi dostarczyć „Paszport do Kultury”,  
      uzupełniony o wymaganą liczbę pieczątek, do dnia 01.12.2023 roku do siedziby Galerii Sztuki  
      im. Jana Tarasina w Kaliszu. 
5.3 Wśród Uczestników, którzy zbiorą wymaganą liczbę pieczątek wylosowane zostaną nagrody: 
 

1. Nagroda – serigrafia Basi Bańdy z serii „Na obniżenie ciśnienie” 
2. Nagroda – lampka nocna w kształcie banana projektu włoskiej firmy Seletti 
3. Nagroda – zestaw obiektywów firmy KODAK do smartfona i mini drukarka do zdjęć 

 firmy XIAOMI 
 

5.4 W czasie trwania akcji promocyjnej „Paszport do Kultury” organizator przewiduje losowania              
      dodatkowych nagród, tj. gadżety reklamowe, katalogi, bilety do kina i na koncerty. Informacje                   
      o wylosowanych numerach „Paszportu do Kultury” będą publikowane na oficjalnym facebook’u  
      galerii - FB: GaleriaKalisz. 

 
§ 6. Pozostałe ustalenia 
6.1 Organizator może przerwać lub odwołać akcję promocyjną „Paszport do Kultury” bez podania  
      przyczyn. 
6.2 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej „Paszport  
      do Kultury”. 
6.3 W sytuacjach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin rozstrzygnięcie należy do wyłącznej  
      kompetencji Organizatora. 
6.4 W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii jesteśmy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem  
     poczty elektronicznej galeria@tarasin.pl oraz pod numerem telefonu (62) 767 40 81 w godzi- 
     nach otwarcia Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. Osoba do kontaktu: Anna Wolff. 


