REGULAMIN KONKURSU
„Świąteczne Gniezno”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem Konkursu jest promocja grupy na Facebooku - Interaktywne Muzeum Gniezna.
Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w
Konkursie prowadzonym pod nazwą „Świąteczne Gniezno” (zwany dalej
„Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919
kodeksu cywilnego jest Muzeum Początków Państwa Polskiego, 62-200 przy ulicy
Kostrzewskiego 1 (zwany dalej „Organizatorem”)
3. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski za pośrednictwem portalu
społecznościowego www.facebook.com (zwany dalej “Facebook.com”) na profilu
Interaktywnego Muzeum Gniezna: https://www.facebook.com/groups/mppp.IMG/
(zwanego dalej „Stroną”).
4. Konkurs rozpoczyna się 11 grudnia 2018 r. tj. w momencie ogłoszenia go na Stronie i
trwa do dnia 16 grudnia 2018 roku, przy czym czynności związane z przyznawaniem i
odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 31 stycznia
2019 roku.
§2
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych oraz do osób posiadających ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, posiadających zgodę przedstawicieli ustawowych na udział
w Konkursie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora w
trakcie trwania Konkursu na umowy o pracę i umowy cywilno-prawne. Zakaz
dotyczy także członków ich rodzin. Przez „członków rodzin” rozumie się:
małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo.
3. Uczestnik bierze udział w konkursie za pośrednictwem prywatnego konta na
portalu Facebook.com, którego jest właścicielem.

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany,
wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook nie
ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu. Facebook jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez
uczestnika konkursu po ogłoszeniu zwycięzców są informacjami podawanymi
Organizatorowi, a nie Facebookowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie
w celu przeprowadzenia Konkursu.
§3
ZADANIE KONKURSOWE
1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:
a) wejść na stronę: https://www.facebook.com/groups/mppp.IMG/ odnaleźć post z zadaniem
konkursowym
b) zdanie konkursowe polega na:
- dodaniu zdjęcia Gniezna, archiwalnego lub współczesnego, na którym widać będzie miasto
lub jego dowolny fragment w zimowej i/lub bożonarodzeniowej oprawie.
§4
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest 6 bombek choinkowych z logo Muzeum Początków
Państwa Polskiego w Gnieźnie.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zdjęć, ale może wygrać tylko jedną
nagrodę.
3. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani na Stronie w dniu 17-tego
grudnia.
4. Warunkiem otrzymania Nagrody jest osobiste zgłoszenie się po jej odbiór do siedziby
Organizatora w dniach od 18 do 23 grudnia 2018 roku, w godzinach od 9.00 do 17.00.
5. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2018
roku. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby powołane przez Organizatora
Konkursu.
6. Wybierając Zwycięzców Konkursu Komisja będzie brała pod uwagę jakość zdjęć i ich
zgodność z tematem Konkursu.
7. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

8. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę, traci on prawo do odbioru
Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
§5
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
2. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie będą wykorzystywane przez Organizatora w celach
reklamowych.
3. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo
licencji na publiczne udostępnianie fotografii na Stronie oraz pod adresem:
www.muzeumgniezno.pl,

jak

również

na

wszystkie

czynności

konieczne

dla

udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do
sieci komputerowych, Internetu.
4. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu i oświadcza, że jest jedynym autorem zdjęcia i posiada pełnię praw
autorskich i pokrewnych do zdjęcia, oraz, że zdjęcie nie narusza praw osób trzecich.
5. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona laureatów, Uczestnik wyraża zgodę
na opublikowanie przez Organizatora jego zdjęcia oraz imienia i nazwiska jako Laureata
Konkursu na Stronie, na stronie www.muzeumgniezno.pl

§6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na
piśmie listem poleconym w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku na adres
Organizatora, z dopiskiem „Konkurs” (dopisek nie jest obowiązkowy). O zachowaniu
terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.
1. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz dokładny adres uczestnika,
jak również dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni
roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
3. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na
adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. Niezależnie od powyżej opisanej procedury reklamacyjnej Uczestnikom przysługuje
prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.
§7
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy
konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na
zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie
danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko.
5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu
skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem
konkursu.

