REGULAMIN KONKURSU „Moja babcia…. Mój dziadek”
1. Informacje ogólne:
a) Organizatorem konkursu na fanpage’u gminy Milicz https://www.facebook.com/Milicz. Gmina jest
Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Miliczu
b) Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wykorzystaniem portalu
społecznościowego Facebook i Instagram
c) Strona Facebook Organizatora oznacza profil publiczny Gminy Milicz prowadzony w Serwisie
Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Milicz.Gmina
d) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany,
administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook Wszystkie pytania, komentarze
oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora, a w żadnym wypadku
właściciela czy administratora Serwisu Facebook i Instagram. Organizator oświadcza, że wszelkie dane
osobowe i informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są
Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook Organizator zwalnia w
całości Serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z
Konkursu.
e) Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm). i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.
2. Przedmiot i czas trwania konkursu:
2.1. Przedmiotem Konkursu jest zamieszczenie przez Uczestnika komentarza na stronie Facebook
Organizatora. W komentarzu należy zrealizować zadanie konkursowe: Dokończyć zdania : Moja
babcia…… Mój dziadek……… Opowiedz nam o swojej babci i dziadku, jacy są, ile dla Ciebie znaczą,
jakie masz wspólne wspomnienia. Na Twoje zgłoszenie w komentarzu czekamy do 24 stycznia 2021 r
do godz. 19.00. Komisja konkursowa Organizatora wybierze najciekawszy komentarz! Ogłoszenie
wyników nastąpi do 26 stycznia 2021 r. Uczestnictwo w zabawie jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu dostępnego na stronie www.milicz.pl pod linkiem umieszczonym w ogłoszeniu o
konkursie.
2.2. Komentarz należy opublikować pod postem konkursowym na stronie Facebook Organizatora w
okresie trwania Konkursu. Zgłoszenie winno zostać dokonane z wykorzystaniem konta
zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook.
2.3. Do Konkursu można przystąpić tylko w okresie trwania konkursu.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
3.1 Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
3.2. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje każdej osobie, która spełnia poniższe warunki:
a) jest osobą fizyczną,
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
c) posiada niefikcyjne (zawierające prawdziwe dane Uczestnika tj. imię i nazwisko, ich zdrobnienia lub
skróty) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook,
d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
e) dokonała w okresie trwania konkursu na stronie Facebook Organizatora jednego zgłoszenia
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
f) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych w konkursie w celach
związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz powiadomieniem o przyznaniu nagrody,
g) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
o ile uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, którą to zgodę podpisaną
w formie skanu prześle na adres mailowy organizatora: promocja@milicz.pl
4. Przebieg konkursu

4.1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy dokonać w okresie trwania konkursu zgłoszenia.
4.2. Każdy uczestnik ma prawo do jednego zgłoszenia. Kolejne zgłoszenia tego samego uczestnika nie
będą brane pod uwagę.
4.3. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących,
obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia
społecznego.
4.4. Zgłoszenie musi zawierać odpowiedź na zadanie konkursowe.
4.5. Zgłoszenia nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr
osobistych osób trzecich. Zamieszczając zgłoszenie konkursowe za pośrednictwem stronie Facebook
Organizatora Uczestnik zapewnia, że jest autorem odpowiedzi stanowiącej przedmiot Zgłoszenia i nie
narusza ono żadnych praw.
4.6. Zgłoszenie niespełniające wymogów określonych w pkt. 4.3. - 4.5. Regulaminu będą ukrywane
lub usuwane przez Organizatora. Zgłoszenia takie nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy
nie będą uprawnieni do ubiegania się o nagrody.
4.7. Zwycięzca zostanie zawiadomiony o wygranej w formie postu na fanpage’u Gminy Milicz
prowadzonym w Serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Milicz.Gmina
4.8. Uczestnik konkursu publikując wpis-komentarz wyraża jednocześnie zgodę na publikację wpisu
obejmującego jego imię i nazwisko oraz zwycięskie hasło na fanpage’u Gminy Milicz prowadzonym w
Serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Milicz.Gmina oraz na Instagramie:
www.instagram.com/gminamilicz dla celów realizacji i promocji konkursu, a także na nieodpłatne
stosowanie zwycięskiego hasła w działaniach realizowanych w ramach kampanii antysmogowej, w
nieograniczonym czasie i miejscach.
4.9. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony do dnia określonego w poście, poprzez zamieszczenie
odpowiedniego komunikatu w Serwisie Facebook. W komunikacie opublikowana zostanie nazwa
Użytkownika Serwisu Facebook.
4.10 Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do nieusuwania swojego wpisu konkursowego, który jest
potwierdzeniem wygranej w konkursie dla organizatora oraz pozostałych uczestników konkursu.
5. Nagrody:
5.1. W Konkursie przewidziano nagrodę: zestaw gadżetów promocyjnych
5.2. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy w siedzibie Organizatora.
5.3. Nagroda nie podlega wymianie na inne przedmioty lub usługi ani wydanie równowartości
nagrody w pieniądzu.
6. Dane osobowe:
6.1. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 919-921 k.c.
6.2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych Regulaminem jest dobrowolne, lecz niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi
regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wynikającymi z treści 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 oraz przepisami krajowymi implementującymi te
regulacje w polskim systemie prawa.
6.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli
informacyjnej znajdującej się pod adresemhttp://bip.milicz.pl/Article/id,686.html
7. Prawa autorskie:
7.1. Publikacja przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego jest równoznaczna z:
a) złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż jest autorem wpisu i przysługuje mu do wpisu pełnia
majątkowych i osobistych praw autorskich, a prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich;
b) złożeniem przez Uczestnika zapewnienia, iż w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie do
Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich do hasła, Uczestnik je zgłaszający
zwolni Organizatora z takiej odpowiedzialności i pokryje powstałą z tego tytułu szkodę Organizatora;

c) wyrażeniem przez Uczestnika zgody, w przypadku uznania przez Komisję jego hasła za najlepsze i
zwycięstwa w konkursie, na przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do hasła na
wszystkich znanych w momencie przeniesienia polach eksploatacji, na publikację przez Organizatora
swojego wizerunku oraz podanie przez Organizatora do publicznej wiadomości danych osobowych
(imię, nazwisko) Uczestnika.
8. Postanowienia końcowe:
8.1. Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane przez Uczestników za pomocą poczty
elektronicznej na adres : promocja@milicz.pl przez okres trwania konkursu oraz w okresie do 14
(czternastu) dni od daty ogłoszenia Zwycięzcy. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą
rozpatrywane.
8.2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w funkcjonowaniu Serwisu Facebook, dostęp
do Konkursu może zostać czasowo zawieszony.
8.3. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika może
skutkować jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
W szczególności naruszeniem Regulaminu jest zawinione podanie przez Uczestnika błędnych lub
nieprawdziwych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika przepisów obowiązującego
prawa.
8.4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
8.5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w
Regulaminie.
8.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.7. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie uczestnik jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z
niniejszym regulaminem i go akceptuje oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 pozycja 883).
8.8. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji, których celem jest mataczenie w
Konkursie są zabronione. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli któryś ́ z Uczestników dopuści się
podobnych praktyk, Organizator ma prawo usunąć ́ jego zgłoszenie z Konkursu.
8.9. W przypadku wystąpienia istotnych w mniemaniu Organizatora powodów zastrzega on sobie
prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania Konkursu bez ponoszenia żadnej
odpowiedzialności.

