Regulamin konkursu „Fotobudka”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Logotyp oczami dziecka” (dalej zwanego „Konkursem”) jest
Stowarzyszenie Ulica Dzielnica Stolica (dalej zwane „Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Heroldów 1B, 01-991 Warszawa, Polska wpisane do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, KRS 0000864210.
1.2. Osobą odpowiedzialną za przebieg za przebieg i realizację Konkursu oraz uprawnioną do
udzielania informacji na temat Konkursu jest administrator profilu na mediach
społecznościowych Organizatora. Informacje udzielane są również pod adresem
konkurs@ulicadzielnicastolica.pl
1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.ulicadzielnicastolica.pl
2. UCZESTNICY KONKURSU
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnyc0h, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca
konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Realizatora i
inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie
rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie
domowym. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. Temat konkursu brzmi „Fotobudka”.
3.2. Jego celem jest promocja dobrej zabawy oraz budowanie relacji społecznych.
3.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3.4. Udział w konkursie jest dobrowolny.
3.5. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu najśmieszniejszego zdjęcia przy wykorzystaniu
Fotobudki.
3.6. Każde zdjęcie wykonane w Fotobudce będzie miało indywidualny numer. Deklaracja Uczestnika o
chęci udziału w konkursie oznacza odnotowanie przez Organizatora numeru zdjęcia, a następnie
wzięcie go pod uwagę podczas analizowania zdjęć konkursowych.
3.7. Zwycięzcę wyłoni komisja konkursowa składająca się z trzech członków Stowarzyszenia Ulica
Dzielnica Stolica na podstawie numeru zdjęcia.
4. CZAS TRWANIA KONKURSU

4.1. Prace konkursowe będą wykonywane w czasie trwania Festynu VII Wystrzałowy Dzień Dziecka
organizowanego w dniu 30.05.2021 r. na terenie ZKS Warszawa, przy ulicy Marymonckiej 42 w
Warszawie.
4.2. Informacja o wyborze zwycięskiej pracy konkursowej zostanie umieszczona na profilu w mediach
społecznościowych organizatora w dniu 30.05.2021 r.
4.3. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na udostępnianie wizerunku, laureaci przekażą
prawo do bezpłatnego wykorzystania swojego zdjęcia w celach promocyjnych w mediach
społecznościowych Organizatora.
5. NAGRODY
5.1. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest: 10 bonów o wartości 120 zł do
wykorzystania na strzelnicy ZKS Warszawa.
5.2. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora podczas wydarzenia. Podany zostanie numer
wygranego zdjęcia.
5.3. W przypadku braku odpowiedzi na powyższe wezwanie w ciągu 7 dni jego prawo do nagrody
wygasa. W takim przypadku Organizator może przyznać nagrodę kolejnemu laureatowi
wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.
5.4. Nagrody zostaną przekazane podczas wydarzenia.
5.5. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość
pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagrody.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. W konkursie nie będą zbierane, wykorzystywane i przetwarzane Dane Osobowe Uczetsników
konkursu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje
Organizator, przy czym w zakresie tym zobowiązuje się uzupełnić Regulamin. Zastosowanie
znajdują również przepisy prawa.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do: przerwania, zmiany regulaminu Konkursu lub
unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn. Informacja i ewentualne zmiany będą
zamieszczone na profilu w mediach społecznościowych Organizatora
(www.facebook.com/UlicaDzielnicaStolica) oraz na stronie www.ulicadzielnicastolica.pl.

