REGULAMIN konkursu

HALLOWEEN
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie
„Halloween” („Konkurs”) organizowanym w formie Zadania Konkursowego. Konkurs trwa od momentu
publikacji regulaminu tj. od dnia 24 października 2017 r. do dnia 05 listopada 2017 r. do godziny
23:59.
1. Organizatorem Konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Złotowie, ul. Norwida 5, 77-400
Złotów, www.smpiast.eu.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu („Uczestnik”) mogą być
wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz akceptują treść Regulaminu,
3. W Konkursie mogą̨̨ brać udział wszyst kie osoby fizyczne przebywające na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, które są̨̨ osobami powyżej 5 roku życia (zwane dalej: „Uczestnikiem”).
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) przedstawić w dowolnej formie (zdjęcie, rysunek, opowiadanie, wiersz, film, piosenka itp.) w jaki
sposób Uczestnik spędza Halloween lub jakie ma pomysły na wspólne zabawy na Halloween.
b) wysłać do dnia 05.11.2017r. zgłoszenie zatytułowane „Halloween” na adres e-mail: skr@smpiast.eu
lub na adres pocztowy SM „Piast” w Złotowie, ul. Norwida 5, 77-400 Złotów,
z dopiskiem HALLOWEEN (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię nazwisko oraz wiek Uczestnika;
- kontaktowy adres e-mail – jeśli jest inny niż adres e-mail z którego wysłano Zgłoszenie Konkursowe;
- adres zamieszkania;
- kontaktowy nr telefonu;
- wykonane Zadanie Konkursowe;
- w wypadku Uczestnika w wieku poniżej lat 18 – pisemne oświadczenie Opiekuna Prawnego
o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie;
5. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może wykonać dowolną liczbę Prac Konkursowych.
6. Jeden Uczestnik może wygrać jedną nagrodę.
7. Prace Konkursowe zgłoszone przez Uczestników będą przedmiotem oceny dokonywanej
niezależnie od siebie przez jury powołane przez Organizatora zgodnie z Regulaminem („Jury”).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Prac
Konkursowych:
a) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami
Regulaminu,
b) uniemożliwiających dokonanie oceny przez Jury,
c) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, obiektywnie niemoralnych lub naruszających
obowiązujące przepisy prawa.
9. Zwycięzcy Konkursu („Zwycięzcy”) zostaną wybrani przez Jury najpóźniej do dnia 10 grudnia 2017r.

10. Prawidłowe dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez
Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym
przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest
niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela
ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:
a) Uczestnik posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub co najmniej ograniczoną zdolność do
czynności prawnych oraz zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
b) Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
11. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że korzystanie z Pracy Konkursowej przez Organizatora lub
osoby upoważnione przez Organizatora zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich
praw, dóbr, przepisów prawa ani tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania ani nie
będzie wymagało od Organizatora uiszczania jakichkolwiek opłat.
12. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu
obsługi uczestnictwa w Konkursie i wydania Nagród, w celach marketingowych. Dane przetwarzane
będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101
z 2002 r., poz. 926 wraz z późniejszymi zmianami).
13. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie Organizatora – www.smpiast.eu.

