REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ŚWIĘTO POWIATU BOCHEŃSKIEGO W TWOIM OBIEKTYWIE”
STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI W SERWISIE SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
1. Organizatorem konkursu „Święto Powiatu Bocheńskiego w Twoim obiektywie”
(zwanym dalej Konkurs) jest Starostwo Powiatowe w Bochni (zwane dalej
Organizatorem).
2. Prowadzony przez Organizatora Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z
dn. 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3. Konkurs trwa od 28 lipca do 6 sierpnia 2012 r.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1. Bycie osobą pełnoletnią. W przypadku osoby niepełnoletniej winna ona
wskaza swego prawnego reprezentanta oraz zgodę tegoż reprezentanta na
udział małoletniego w Konkursie.
2. Posiadanie profilu w serwisie Facebook oraz bycie uczestnikiem wydarzenia w
serwisie Facebook „Święto Powiatu Bocheńskiego w twoim obiektywie”
utworzonego przez profil Powiat Bocheński (facebook.com/powiat.bochenski).
3. Wykonanie fotografii podczas Święta Powiatu Bocheńskiego (28-29.07.2012
r.) przedstawiającej zabawę mieszkańców Powiatu i przybyłych gości podczas
Święta i przesłanie jej na adres promocja@powiat.bochnia.pl do wtorku 31
lipca 2012 r. wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko i miejsce
zamieszkania).
7. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne ze zgodą na warunki uczestnictwa w Konkursie,
upublicznienie zdjęcia oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych. Nadesłane zdjęcia nie będą zwracane.
8. Spośród nadesłanych zdję Organizator wyłoni zdjęcia, które zostaną opublikowane w
dedykowanej galerii zdję na profilu Powiat Bocheński portalu społecznościowego
Facebook w dniu 31 lipca 2012 r.
9. Przesłane zdjęcia powinny by dobrej jakości – tak do prezentowania zdjęcia w
Internecie, jak i do wydruku.
10. Jeden Uczestnik może przesła maksymalnie pię zdję .

11. Zdjęcia biorące udział w Konkursie nie mogą narusza przepisów prawa polskiego,
norm społecznych, dóbr osób trzecich oraz praw innych użytkowników.
12. Autor bierze odpowiedzialnoś za to, że nie narusza praw osób trzecich oraz praw
innych użytkowników.
13. Przesłane przez Uczestników Konkursu zdjęcia stają się własnością Organizatora,
który może je wykorzystywa do celów informacyjno-marketingowo-promocyjnych.
14. Przesłanie zdję jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na
Organizatora w zakresie wprowadzania do pamięci komputera, przetwarzania i
publikowania na cele o których mowa w ust. 13 bez prawa do wynagrodzenia na
jakimkolwiek polu eksploatacji.
15. Dane osobowe Uczestnika będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie anych
Osobowych dnia 29 sierpnia 199 r. ( z.U. z 2

2 r. Nr 1 1, poz. 92 z pózń . zm.).

Podanie danych jest dobrowolne, a uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu
do danych i ich poprawianie.
16. Głosowanie na najciekawsze zdjęcia potrwa od 31 lipca do 5 sierpnia 2012 r.
Użytkownicy portalu społecznościowego Facebook będą oddawa swoje głosy na
najlepsze ich zdaniem zdjęcia umieszczone w dedykowanej galerii poprzez kliknięcie
przycisku „Lubię to”.
17. Obraźliwe, wulgarne, niestosowne lub negatywnie złośliwe komentarze pod zdjęciami
konkursowymi będą usuwane przez Organizatora.
18. Użytkownicy mogą głosowa jeden raz na jedno zdjęcie, natomiast w całej galerii
mogą odda więcej głosów. Nie będą brane pod uwagę głosy z profili, które zdaniem
Organizatora mogą by kontami fikcyjnymi.
19. Ogłoszenie wyników nastąpi . 8.2 12 r. na profilu Powiat Bocheński w serwisie
Facebook.
20. Nagrody w konkursie otrzymają trzy osoby, których zdjęcia otrzymają największą
liczbę głosów. Rozstrzygnięcie Konkursu zapada większością głosów, ma charakter
ostateczny, od którego nie przysługuje odwołanie.
21. O miejscu i terminie odebrania nagrody osoby o których mowa w ust. 20 zostaną
powiadomione drogą e-mailową w uzgodnionym terminie.
22. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu Konkursu.
23. Udział w konkursie jest równoważny z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.

