REGULAMIN KONKURSU „MISTER KORONA”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Konkurs jest organizowany pod nazwą „Mister Korona”

2.

Organizatorem Konkursu jest Zjednoczenie Łemków z siedzibą w Gorlicach, ul. Jagiełły 2,
38-300 Gorlice.

3.

Fundatorem nagród w konkursie są:
Sklep PHU Okmel Petro Sycz
Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego Dominik Sp. z o.o.
Firma Lem.to Modern Style

4.

Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook Łemkowska Watra w Zdyni
w dniach 29 czerwca – 15 lipca 2020 r. (do godziny 23:59).

5.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 16 lipca 2020 r. w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage
Łemkowska Watra z Zdyni między godziną 10:00 a 15:00.

6.

Konkurs przewiduje I nagrodę dla osoby, która w ocenie komisji konkursowej, otrzyma największą ilość
punktów – lajków, w głosowaniu, dlatego należy głosować na profilu Facebook Łemkowska Watra w Zdyni.

7.

W przypadku otrzymania takiej samej ilość punktów – lajków, wygranym zostaje ten, który wcześniej przesłał
swoje zgłoszenie do konkursu.

8.

Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest sponsorowany,
prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem Facebook w żaden sposób. Facebook nie pomaga
w przeprowadzeniu konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania
promocji na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis Facebook z jakiejkolwiek
odpowiedzialności. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na dostarczanie informacji
Organizatorowi Konkursu, a nie serwisowi Facebook. Informacje podane w Konkursie, będą wykorzystane
w celach związanych z Konkursem oraz w związku z wydaniem nagrody.

9.

Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2009 r., Nr 2001,poz. 1540 z późn. zm.).
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE I JEGO PRZEBIEG

1.

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a.

b.
c.
d.
e.

posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych
biorą udział w Konkursie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego, przesłaną na adres Organizatora Konkursu;
nie jest pracownikiem, zleceniobiorcą, współpracownikiem Zjednoczenie Łemków;
nie jest członkiem rodziny pracownika Zjednoczenie Łemków;
zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych
z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.

2.

W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w okresie trwania Konkursu jednego Zgłoszenia
Konkursowego.

3.

Zgłoszenie Konkursowe polega na przesłaniu przez uczestnika swoich zdjęć i filmów, imienia i nazwiska,
wieku, numeru telefonu, krótkiego opisu swojej osoby oraz skanu podpisanych: zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku na adres:
mister.korona.vatra.zdynia.2020@gmail.com
jak również oryginałów podpisanych zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na
wykorzystanie wizerunku listem poleconym na adres siedziby Organizatora.

4.

Jeżeli Zgłoszenie Konkursowe nadesłane przez Uczestnika, lub jego poszczególne elementy, będzie miało
cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej
licencji do korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu
i terytorium, na następujących polach eksploatacji:
a.
b.
c.

utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką
cyfrową;
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym
w sieci Internet).

5.

W ramach Konkursu zdjęcia i filmy przesłane przez Uczestników zostaną opublikowane na platformie
Facebook oraz zamieszczone w poście konkursowym opublikowanym do dnia
15 lipca 2020 r. na fanpage Łemkowska Watra z Zdyni

6.

Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych,
dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami
współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą
naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.

7.

Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w §2 ust. 5 Regulaminu będą ukrywane bądź
usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do
ubiegania się o Nagrody.

8.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

9.

Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać
tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.

10.

Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób.

11.

Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 3 (trzech) Laureatów Konkursu – kandydatów którzy
otrzymają największą ilość głosów poprzez kliknięcie przycisku z napisem „lubię to” według oceny Komisji
Konkursowej.
§3
NAGRODY

1.

Nagrodami w Konkursie są:
a.

nagroda główna dla zwycięzcy :

b.
c.

nagroda dla 2 i 3 miejsca :
nagroda dla 1, 2, 3 miejsca :

Zestaw głośników Manta SPK 503
Tablet
kamerka samochodowa
koszulki tematyczne

2.

Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć w terminie
3 (trzech) dni na wiadomość sms lub wiadomość elektroniczną, przesłane odpowiednio na numer telefonu
Uczestnika oraz adres poczty elektronicznej Uczestnika podane w Zgłoszeniu Konkursowym, pod rygorem
przepadnięcia prawa do nagrody.

3.

Laureat pierwszego miejsca odbierze nagrodę osobiście podczas Watry On Line w Żdyni w dniu 17.07.2020 r

4.

Nagrody dla laureatów 2 i 3 miejsca, po wyrażeniu chęci przyjęcia nagrody, będą przesłane do nich na
wskazany adres w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych,
tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do
przekazania nagrody.

2.

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3.

Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych.

4.

Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu,
w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku
trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też
prawo do ewentualnej Nagrody.

5.

Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie.
§5
REKLAMACJE

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być przesyłane za pośrednictwem operatora pocztowego na
adres Organizatora lub składane osobiście w jego siedzibie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu
(w przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem operatora pocztowego: liczy się data stempla
pocztowego).

2.

Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji osoby zgłaszającej reklamację.

3.

Organizator odpowie na reklamację w terminie 7 dni od jej otrzymania.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.

2.

Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego
wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.

Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage (przy poście konkursowym) oraz w siedzibie Organizatora.

6.

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga
Komisja Konkursowa.

7.

Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem:
mister.korona.vatra.zdynia.2020@gmail.com

