Regulamin konkursu
„Wakacyjny konkurs z Kopalnią Kultury i Laser House Sosnowiec”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Wakacyjny konkurs z
Kopalnią Kultury i Laser House Sosnowiec”, zwany dalej „Konkursem”.
2.
Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Nogajowej w Czeladzi, filia
Kopalnia Kultury z siedzibą w Czeladzi, ul. Trznadla 1, 41-253, zwana dalej „Organizatorem”.
3.
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez osobę biorącą udział w Konkursie (zwaną dalej
„Uczestnikiem”) zdjęcia selfie własnej osoby lub większej ilości osób (w formacie JPEG.)
4.
Konkurs
przeprowadzany
jest
na
na
profilu
Organizatora:
https://www.facebook.com/kopalniakulturyczeladz/ – zwanym dalej „Profilem FB Organizatora”.
5.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs podzielony jest na etapy:
I etap: 04.07.2017 od godziny 12:00 – 09.07.2017 r. do godziny 23:59) – przesłanie zdjęcia
konkursowego wraz z podaniem następujących danych (imię, nazwisko uczestnika) na
adres:
kopalniakulturyczeladz@gmail.comz dopiskiem AKCJA LATO
II etap: 10.07.2017 – 13.07.2017 r. do godziny 23:59 – głosowanie na wybrane zdjęcia Uczestników
Konkursu poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” pod zdjęciem.
14.07.2017 roku nastąpi ogłoszenie zwycięzców na podstawie ilości polubień pod zdjęciami.

ROZDZIAŁ II
UCZESTNICY KONKURSU
1.

W Konkursie może wziąć udział osoba, która:

2.

posiada obywatelstwo polskie;

3.

posiada pełną zdolność do czynności prawnych

4.

posiada konto na portalu facebook.com;

5.
mile widziane będzie dołączenie do grona osób lubiących Profil Organizatora
https://www.facebook.com/kopalniakulturyczeladz/.
ROZDZIAŁ III
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1.
Konkurs ogłoszony zostanie na profilu https://www.facebook.com/kopalniakulturyczeladz/
w
dniu 04.07.2017 r. oraz na stronie www.kopalniakultury.czeladz.pl
2.
Zadanie będące przedmiotem konkursu polega na: wykonaniu zdjęcia selfie własnej osoby /
większej ilości osób w formacie JPEG.
3.
Uczestnicy przesyłają zdjęcia w okresie od 04 lipca 2017 r. do dnia 09 lipca 2017 r. włącznie.
Fotografie przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
4.
Przesłane zdjęcia zostaną zweryfikowane przez Organizatora, a następnie udostępnione w
Albumie „Wakacyjny konkurs”na profilu https://www.facebook.com/kopalniakulturyczeladz/.

5.
W okresie od 10 lipca 2017 r. do dnia 13 lipca 2017 r. Użytkownicy portalu Facebook będą
mogli oddawać głosy na Zdjęcia konkursowe poprzez zaznaczenie opcji „Lubię to!” pod wybranym
zdjęciem.
6.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora 14 lipca 2017 r. o godzinie 12:00.
ROZDZIAŁ IV
NAGRODA

1.
Zwycięzcą Konkursu zostaną Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymają najwięcej głosów –
zaznaczeń opcji „Lubię to!” pod swoim zdjęciem konkursowym.
2.
Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w formie wiadomości mailowej oraz
w poście udostępnionym na profilu https://www.facebook.com/kopalniakultury.czeladz.pl/.
3.
47.

Nagrodą w Konkursie jest 5 voucherów do Laser House w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego

4.

Zwycięzcy Konkursu mogą zrealizować voucher do dnia 20.07.2017 roku.

5.

Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.
ROZDZIAŁ V
DANE OSOBOWE

1.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez
Organizatora swoich danych osobowych w celach związanych z Konkursem tj. w celach związanych
z organizacją, przeprowadzeniem Konkursu, poinformowaniem o jego wynikach oraz
relacjonowaniem jego przebiegu.
2.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na
zamieszczenie jego imienia i nazwiska we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich
wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu przez czas
określony przez Organizatora Konkursu.
3.
Konkurs nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2015.612 j.t. ze zmianami).
4.
W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może go wyeliminować
na każdym jego etapie.
5.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

6.
Regulamin
Konkursu
dostępny
profilu:
https://www.facebook.com/kopalniakulturyczeladz/,
www.kopalniakultury.czeladz.ploraz w siedzibie Organizatora.
7.

jest
na

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

na
stronie

