WAKACYJNY KONKURS INTERNETOWY
Regulamin Wakacyjnego Konkursu Internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Bartoszyce z siedzibą przy ul. Monte
Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.
2. Konkurs organizowany jest na stronie
https://www.facebook.com/UrzadMiasta.bartoszyce/

§ 2. Zasady Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, użytkownicy serwisu
Facebook.com. posiadający aktywne konto.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
 pracownicy Organizatora i jego jednostek podległych,
 osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu lub
przeprowadzeniu Konkursu.
3. Przystępując do udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych.
4. Konkurs polega na przesłaniu wiadomości z prawidłową odpowiedzią na adres
e-mailowy konkurs@bartoszyce.pl. W przypadku nadesłania przez Uczestnika
więcej niż jednej wiadomości, przy wyłonieniu Zwycięzców będzie brana pod
uwagę tylko wiadomość, która nadeszła jako pierwsza. Uczestnik, aby jego udział
w Konkursie był ważny, musi nadesłaną wiadomość podpisać imieniem oraz
nazwiskiem.
5. Pytania konkursowe publikowane będą na stronie
https://www.facebook.com/UrzadMiasta.bartoszyce/ dwa razy w tygodniu,
od dnia 25 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
6. Uczestnictwo w Konkursie nie wymaga ponoszenia opłat.

§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Konkurs wygrywa ta osoba, która jako pierwsza prześle prawidłową odpowiedź
na adres e-mail wskazany w § 2 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej i formie odbioru
nagrody drogą elektroniczną

§ 4. Nagrody
1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci gadżetów
promocyjnych Miasta Bartoszyce.

2. Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobę
uprawnioną dokumentu tożsamości i podaniu przez tę osobę adresu e-mail,
z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe.
3. Odbiór nagród możliwy będzie w Wydziale Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju
Urzędu Miasta Bartoszyce (pok. nr 26), ul. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, od
poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.bartoszyce.pl
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Urząd Miasta
Bartoszyce z siedzibą przy ul. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.
3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest
dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników przekazane Organizatorowi
będą przetwarzane w szczególności celem:
 wyłonienia Zwycięzców Konkursu,
 wydania nagród,
 kontaktu ze Zwycięzcami Konkursu, celem powiadomienia ich o wygranej.
5. Przystępując do udziału w danym Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę
na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie
https://www.facebook.com/UrzadMiasta.bartoszyce/
7. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania,
przedłużenia lub zmiany warunków lub terminów Konkursu.

