REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE „#dumnizzielonej”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady oraz warunki, na jakich
odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „#dumnizzielonej”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Ruch Miejski Dumni z Zielonej.pl
3. Konkurs będzie prowadzony na profilach użytkowników, którzy opublikują zdjęcia
spełniające warunki konkursowe z hastagiem #dumnizzielonej w serwisie Instagram,
natomiast wyniki konkursu będą ogłaszane na osi czasu profilu “Dumni z zielonej.pl” w
portalu społecznościowym Facebook.
4. Uczestnicy o Konkursie dowiadują się z opublikowanej na stronie www.dumnizzielonej.pl
informacji, a także grafik publikowanych na profilu akcji na Facebooku.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani
przeprowadzany przez serwisy Instagram oraz Facebook, ani z nim związany. Instagram i
Facebook nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu
dostępna jest na stronie https://dumnizzielonej.pl/wp-content/uploads/2018/03/Regulaminkonkursu-Instagram-dumnizzielonej.pdf
2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
§ 3 ZASADY PROWADZENIA, ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I PRZYZNANIA
NAGRÓD
1. Uczestnikiem Konkursu zorganizowanym przez Ruch Miejski Dumni z Zielonej.pl
zwanym dalej Uczestnikiem jest osoba która, wstawi na swój profil w serwisie Instagram
zdjęcie oznaczone hashtagiem „#dumnizzielonej”.
2. Zasady Konkursu:
a) Należy zamieścić na swoim profilu na Instagramie zdjęcie odpowiadające na temat “Moje
powody do dumy z Zielonej Góry” a w opisie zdjęcia podać hashtag #dumnizzielonej
b) Komisja konkursowa, w imieniu organizatora będzie wybierać średnio co 10 dni
(szczegółowe daty ogłoszenia wyników to: sierpień: 20, 30; wrzesień: 10, 20; październik: 1,
10, 22, 31; listopad: 9, 19, 29; grudzień 10, 20; styczeń: 3) 5 najbardziej kreatywnych
fotografii a ich autorów nagradzać pakietem gadżetów związanych z akcją “Dumni z

Zielonej”.
b) Za akceptację Regulaminu uznaje się wrzucenie na swój profil zdjęcia z hashtagiem
#dumnizzielonej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które
wykorzystywały fałszywe profile użytkownika w portalu społecznościowym Instagram lub
postępowały niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. Treść zamieszczona na zdjęciach konkursowych przez Uczestników nie może zawierać
wulgaryzmów, wyrażeń obraźliwych, naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie
innych osób.
5. Konkurs rozpoczyna się od momentu ogłoszenia go na stronie www.dumnizzielonej.pl
dnia 10.08.2018 i trwa do 31 grudnia 2018 r. do godziny 23:59.
6. Publikując zdjęcia w serwisie Instagram z hashtagiem #dumnizzielonej autorzy wyrażają
zgodę na ich publikację na stronie www.dumnizzielonej.pl
7. Warunkiem przyznania nagrody jest zgłoszenie się Zwycięzcy w wiadomości prywatnej na
portalu społecznościowym Facebook i ustalenie do 5 dni od przyznania nagrody terminu jej
odebrania. Organizator zastrzega sobie prawo do napisania wiadomości prywatnej w serwisie
Instagram do użytkownika, który zostanie wyróżniony w celu poinformowania go o
wyróżnieniu (w zależności od ustawień prywatności konta danego użytkownika).
§ 4 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych jest Ruch Miejski Dumni z Zielonej.pl
2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu,
opublikowania wyników na osi czasu DUMNI Z ZIELONEJ.PL w portalu
społecznościowym Facebook, skontaktowania się celem ustalenia szczegółów odbioru
Nagrody oraz przekazania jej Zwycięzcy.
4. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą pracownicy Administratora Danych w
zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu oraz
procesu przekazania Nagród.
6. Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania, zaprzestania przetwarzania i żądania
usunięcia danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz niezbędny do realizacji
przyznania i wydania nagrody.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie ww.dumnizzielonej.pl przez cały okres
trwania Konkursu.
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 165 ze zm.) i nie podlega rygorom
określonym w ww ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919
kodeksu cywilnego.

