REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO „ŁAP DESZCZ”
9. Uczestnik, dokonując zgłoszenia fotografii
do udziału w Konkursie oświadcza, że:
a) jest twórcą fotografii zgłoszonej w
ramach Konkursu oraz przysługują mu
nieograniczone prawa autorskie do tej
fotografii
b) udziela Organizatorowi nieodpłatnej
licencji
na
skorzystanie
do
rozpowszechniania
i
publikowania
fotografii zgłoszonych do Konkursu na
stronie internetowej Organizatora oraz
mediach lokalnych i społecznościowych.
10. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie
3 fotografie.
11. Fotografie będą ocenianie z uwzględnieniem
kreatywności, oryginalności, pomysłowości
pod względem promowania ekologicznych
rozwiązań urządzenia ogrodu, działki
rekreacyjnej bądź balkonu.
12. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do udziału
w Konkursie fotografii, która:
a) narusza prawa autorskie osób trzecich
b) zawiera treści niezgodne z prawem lub
przyjętymi normami obyczajowymi, jak
również, które mogą zostać uznane za
wulgarne i obraźliwe.
c) zawiera przekazy reklamowe
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za skutki podania przez Uczestnika
nieprawidłowych danych w formularzu
zgłoszeniowym ( Załącznik nr 1) lub braku
aktualizacji danych, w szczególności w
wyniku
zmiany
danych
osobowych
umożliwiających odszukanie Uczestnika w
celu wręczenia nagrody.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie
formularza zgłoszeniowego ( Załącznik nr
1), który wraz z fotografią stanowi podstawę
do wzięcia udziału w Konkursie.
15. Prace dostarczone po terminie nie będą
brały udziału w Konkursie.
§3
Komisja konkursowa

§1
Postanowienia ogólne
§2
Uczestnicy oraz warunki udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i
dobrowolny.
2. Uczestnikiem może być każda osoba
fizyczna, która posiada pełną lub
ograniczoną
zdolność
do
czynności
prawnych oraz spełnia warunki udziału w
Konkursie określone w § 2 Regulaminu w
terminie, o którym mowa w § 1 ust. 6
Regulaminu.
3. Osoby o ograniczonej zdolności do
czynności prawnych muszą posiadać
wyrażoną w formie pisemnej zgodę
opiekuna prawnego lub przedstawiciela
ustawowego.
4. W konkursie można brać udział osobiście,
tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
5. Warunkami udziału w konkursie są:
a) zapoznanie się z treścią Regulaminu i
akceptacja postanowień Regulaminu;
b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
który stanowi Załącznik nr 1 niniejszego
Regulaminu;
c) zgłoszenie maksymalnie 3 fotografii do
udziału w Konkursie
6. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu
(Załącznik nr1) wraz z fotografiami
konkursowymi można dostarczyć do 20
września 2020 r. :
a) listownie pod adres Organizatora z
dopiskiem
„Łap deszcz – konkurs
ekologiczny”
b) emailowo na adres: konkurs@wodkanskierniewice.com.pl
c) osobiście do Biura Obsługi Klienta – 96100 Skierniewice, Mokra Prawa 30
7. W przypadku osób, o których mowa w §2
ust. 3 wraz z formularzem zgłoszeniowym
dostarczyć należy wyrażoną w formie
pisemnej zgodę opiekuna prawnego/
przedstawiciela ustawowego ( Załącznik nr
2)
8. Fotografie zgłoszone do udziału w
Konkursie powinny być czytelne i
wykonane na terenie Skierniewic i okolic.

1. Skład Komisji Konkursowej powołuje
Organizator.
2. Komisja Konkursowa zbierze się w ciągu
tygodnia od zakończenia Konkursu, w celu
wyłonienia Zwycięzców.
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3. W
dniu
rozstrzygnięcia
Konkursu,
Organizator
podaje
do
publicznej
wiadomości nazwiska wszystkich członków
Komisji.
4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje
większością głosów. W przypadku równej
ilości
głosów
decyduje
głos
przewodniczącego Komisji.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne
i nie przysługuje od nich odwołanie.
6.
Z rozstrzygnięcia Konkursu sekretarz
Komisji Konkursowej sporządza protokół,
który podpisują wszyscy jej członkowie
uczestniczący w posiedzeniu.

został wybrany zgodnie z
określonymi
w § 2 niniejszego Regulaminu.

kryteriami

§9
Przetwarzanie danych osobowych

1.
2.
3.

§4
Nagrody i rozstrzygnięcie konkursu

1. Organizator
przewiduje
wyłonienie
zwycięzców Konkursu zajmujących I, II, III
miejsce.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do
wyłonienia Laureatów z wyróżnieniem i
przyznania im nagród pocieszenia w formie
gadżetów reklamowych.
3. Ilość Laureatów z wyróżnieniem zależy od
decyzji podejmowanych przez Komisję
Konkursową.
4. Nagrodami, którą zwycięzcy otrzymują w
Konkursie są:
a) Za I miejsce – zbiornik na wodę
deszczową o pojemności 300l
b) Za II miejsce – kompostownik o
pojemności 450l
c) Za III miejsce – doniczka balkonowa
5. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie
na ekwiwalent pieniężny, ani żadną inna
formę rekompensaty.
6. Zwycięzca nie może przenieść prawa do
nagrody na osobę trzecią.
7. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody.
8. Zwycięzcy
Konkursu
zostaną
poinformowani przez Organizatora o
wynikach Konkursu drogą telefoniczną bądź
listownie w ciągu tygodnia od daty
rozstrzygnięcia Konkursu.
9. Nagrody będzie można odebrać osobiście w
siedzibie
Organizatora
tj.
96-100
Skierniewice, Mokra Prawa 30 po uprzednim
ustaleniu terminu odbioru dogodnym dla
Organizatora i Zwycięzcy Konkursu.
10. W
przypadku
braku
możliwości
skontaktowania
się
Organizatora
ze
Zwycięzcami Konkursu wygrana zostanie
przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który

4.

5.

Administratorem
danych
osobowych
Uczestników Konkursu jest Organizator.
Z administratorem można skontaktować się
pod
adresem
:
iod@wodkanskierniewice.com.pl
Dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie zgody Uczestnika Konkursu
udzielonej przy wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego ( Załącznik nr 1) w celu
organizacji
Konkursu,
wyłonienia
Zwycięzców
Konkursu,
ogłoszenia
wyników Konkursu – w tym w środkach
masowego przekazu, wydania przyznanych
nagród w Konkursie.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak
jest konieczne by wziąć udział w Konkursie.
Zgoda może być w każdym czasie
wycofana, bez wpływu na zgodność
przetwarzania
danych
osobowych
na podstawie
tej
zgody
przed
jej
wycofaniem. Wycofanie zgody powoduje
jednak brak możliwości wzięcia udziału w
Konkursie.
W związku z przetwarzaniem danych
osobowych
Uczestnikowi
przysługują
uprawnienia do uzyskania dostępu do
swoich danych osobowych, do sprostowania
swoich danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania lub usunięcia danych
osobowych w przypadkach określonych
przepisami prawa, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych
oraz przeniesienie danych osobowych do
innego administratora.
§ 10
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
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Przystąpienie
do
Konkursu
jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
Zgłoszone do Konkursu fotografie pozostają
u Organizatora i nie są odsyłane
Uczestnikom Konkursu.
Organizator
zastrzega
sobie
prawo
wprowadzenia zmian w Regulaminie, w
każdym czasie bez podania przyczyny.
Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać
praw nabytych przez Uczestników.

4.

prawa polskiego, w szczególności kodeksu
cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem zastosowanie mają przepisy
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