Regulamin konkursu realizowanego w ramach kampanii promocyjnej #OdkrywajSadeckie
Konkurs pod nazwą „Moje #SądeckieWakacje”
REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Moje #SądeckieWakacje” (zwany
dalej: „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz (zwany dalej: „Organizatorem”)
3. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage SĄDECKIE zaprasza, dostępny pod adresem
www.facebook.com/SADECKIEzaprasza.
4. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy
administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Powiat Nowosądecki - Biuro Promocji i Wspierania Organizacji
Pozarządowych. Nagrody wydawane są przez Organizatora w jego siedzibie.
6. Niniejszy Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika Konkursu, jak również
nie stanowi zobowiązania do odpłatnego wykonania określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych
opisanych w niniejszym Regulaminie. W tym też zakresie Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu
i na rzecz lub ryzyko Organizatora.
7. Konkurs „Moje #SądeckieWakacje” objął patronatem Marek Kwiatkowski - Starosta Nowosądecki.
8. Patronat medialny sprawują:
a) Gazeta Krakowska,
b) Portal: www.nowysacz.naszemiasto.pl,
c) Radio RDN Nowy Sącz.
§2
UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) konto na serwisie społecznościowym Facebook, zarejestrowane na swoje prawdziwe imię i nazwisko,
z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.
(zwana dalej: „Uczestnikiem”)
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie w formie skanu na adres poczty elektronicznej:
promocja@nowosadecki.pl prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
3. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod
warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie. Zgoda ta
wyrażona jest poprzez złożenie podpisu przez rodzica lub opiekuna prawnego na karcie zgłoszeniowej
wskazanej w ust.2.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych
z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej
rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia. Przez pracownika należy rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilno-prawnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
§3
PRZEBIEG KONKURSU, ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja i przestrzeganie warunków niniejszego Regulaminu.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.
3. Konkurs obejmuje dwa etapy:
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a) pierwszy etap polega na polubieniu fanpage’a SADECKIEzaprasza, posta Organizatora informującego
o Konkursie, udostępnienie go po zamieszczeniu w formie komentarza – zdjęcia pracy plastycznej dziecka
promującej atrakcje turystyczne Sądecczyzny (format A4, wykonana dowolną techniką, zgodnie
z tematem Konkursu) wraz z jego opisem „Moje #SądeckieWakacje”. Zdjęcie pracy dziecka należy
umieścić w formie komentarza pod postem konkursowym. Spośród wszystkich prac zostanie wybranych
10, które uzyskają największą ilość lajków,
b) drugi etap polega na wyłonieniu przez Komisję spośród 10 laureatów, których prace zdobyły największą
ilość lajków 3 głównych laureatów, pozostałe 7 osób otrzyma pakiety gadżetów promocyjnych powiatu
nowosądeckiego.
4. Pierwszy etap Konkursu trwa od 15 lipca do 31 sierpnia 2020 roku. Drugi etap zostanie przeprowadzony
w ciągu 14 dni od zakończenia pierwszego etapu.
5. Zgłoszenie, w formie zdjęcia i opisu miejsca promującego atrakcje Sądecczyzny powinno zostać umieszczone
poprzez komentarz pod postem konkursowym, z zastrzeżeniem, że przesłanie zdjęcia w inny sposób do
Organizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.
6. Zgłoszenie konkursowe, o którym mowa w ust. 5 musi być użyte tylko na potrzeby ww. Konkursu. Treści, które
były przedmiotem innego konkursu będą powodem do odmowy zarejestrowania Uczestnika.
7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie ww. zdjęcia przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji
Pozarządowych, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i partnerów medialnych Konkursu – Gazetę
Krakowską, Portal Nasze Miasto Nowy Sącz i Radio RDN Nowy Sącz – wyłącznie w celach promocyjnomarketingowych.
8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie w celach promocyjno-marketingowych
przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, zgłoszonej do Konkursu pracy i nie będzie to naruszać praw
osób trzecich.
9. W wypadku podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi na drodze procesu
o naruszenie praw autorskich do fotografii lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem przez
Organizatora z fotografii, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik zobowiązany będzie
niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie Organizatora i zwolnić go z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie
uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji
ugodowych.
10. Organizator wybierze 3 głównych laureatów spośród uczestników, którzy umieszczą swoje zdjęcie zgodne
z tematem Konkursu i polubią post konkursowy.
11. W trakcie Konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym
wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz
wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
12. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 31.08.2020 do godz. 23.59.
13. W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu „Moje #SądeckieWakacje” i wyłonieniem Zwycięzców przez pracowników Biura Promocji
i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowy Sączu, z siedzibą przy
ul. Jagiellońskiej 33, 33-300 Nowy Sącz.
W przypadku wygranej, wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia
i nazwiska oraz danych udostępnionych na profilu o charakterze publicznym (w celu umożliwienia
dokładnej identyfikacji osoby wygrywającej w przypadku kilku podmiotów o takich samych imionach
i nazwiskach) na fanpage SADECKIE zaprasza pod adresem: www.facebook.com/SADECKIEzaprasza.
Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych
przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku
wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33, 33-300 Nowy Sącz. Podane dane osobowe
w zakresie imienia i nazwiska oraz dane udostępnione na profilu o charakterze publicznym będą
publikowane w portalu Facebook www.facebook.com/SADECKIEzaprasza w związku z uczestnictwem
w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na
podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania lub
usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

2

§4
NAGRODA
1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję tylko spośród uczestników, którzy spełnili warunki
wymienione w niniejszym Regulaminie.
2. W skład Komisji wchodzą:
a) Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych – Justyna Tokarczyk,
b) Kierownik Biura Reklamy Polska Press – Iwona Potoniec,
c) Kierownik Marketingu Radia RDN Nowy Sącz – Edyta Majocha,
d) Pracownik Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych.
3. Nagrodą w Konkursie są 3 (trzy) aparaty FUJIFILM INSTAX MINI 9, ufundowane przez Powiat Nowosądecki,
pozostałe 7 miejsc zostanie nagrodzonych zestawami promocyjnych gadżetów #sądeckie
4. Organizator przyzna łącznie nagrody 10 (dziesięciu) uczestnikom. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż
w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu na Profilu Organizatora www.facebook.com/SADECKIEzaprasza
w osobnym poście oraz na stronie www.nowosadecki.pl/pl/konkurs-moje-sadeckie-wakacje.
5. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
6. W celu odebrania nagrody Uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości
prywatnej na portalu Facebook potwierdzenia chęci odebrania nagrody oraz następujących danych:
a) adres e-mail,
b) imię i nazwisko,
c) data urodzenia,
d) adres zamieszkania,
e) telefon kontaktowy.
7. Brak potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 w ciągu 48 godzin od dnia ogłoszenia wyników w Konkursie jest
równoznaczny z rezygnacją przez Uczestnika Konkursu z odbioru nagrody.
8. Nagrody przyznane w Konkursie mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora, lub po
wcześniejszym uzgodnieniu zostaną wysłane pocztą do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym
mowa w ust.6.
9. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów konkursowych wraz
z wydaniem nagrody Uczestnikowi Konkursu, o której mowa w ust. 3.
§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez komentujących na jego profilu pod
postem informującym o Konkursie, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku pozyskania informacji
o naruszeniu Regulaminu odpowiedzi konkursowych portalu Facebook lub norm powszechnie
obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia
(notice and takedown).
2. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu oraz postanowień
regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
3. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej
pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
b) udziału w Konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku,
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) bezpośredniego udziału w Konkursie osoby poniżej 13 roku życia,
e) używania w odpowiedziach na pytanie konkursowe słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub
zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
f) posługiwania się przez Uczestnika Konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,
g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało
zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook,
h) cofnięcia zgód na przetwarzanie lub publikację danych osobowych lub zgłoszenie żądania usunięcia
danych, o których mowa w § 3 ust. 13 oraz § 6 ust. 4 Regulaminu.
4. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą wszelkich
zebranych punktów w trakcie Konkursu. Informację o wykluczeniu z Konkursu Organizator prześle
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Uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, jak również pocztową, o ile Uczestnik
udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu Facebook.
§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Starosta Nowosądecki
z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) i odpowiednimi przepisami
krajowymi oraz zgodnie ze zgodą Uczestników Konkursu wyrażoną przed przystąpieniem do Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przekazane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj.
w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności wydaniem Nagród.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji,
adres e - mail oraz numer telefonu.
4. Osobom przekazującym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści tych danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do ich przenoszenia.
5. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu i czas wysłania wysyłki nagród.
§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników
w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia
Konkursu.
2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie
odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile Uczestnik
nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
4. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być
skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.
§8
DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
1. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora:
www.nowosadecki.pl/pl/konkurs-moje-sadeckie-wakacje.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE KONKURSU
1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji postanowień Regulaminu rozstrzyga
Organizator.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

4

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu
„Moje #SądeckieWakacje”

KARTA ZGŁOSZENIOWA
1. Dane osobowe
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e -mail
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem projektu oraz, że praca nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących
przepisów prawa. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i klauzulą RODO oraz akceptuję ich
postanowienia.

………………………………………………
data i podpis zgłaszającego

………………………………………………
data i podpis opiekuna prawnego
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