REGULAMIN KONKURSU
#kwiecienwniepolomicach
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Wiosna w Niepołomicach” jest Urząd Miasta i Gminy w
Niepołomicach, zwany dalej Organizatorem.
2. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu ze strony Organizatora jest Referat
Promocji i Kultury.
3. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem serwisu Instagram.
4. Konkurs polega na umieszczaniu zdjęć przez Uczestników Konkursu w serwisie
społecznościowym Instagram wraz z dodawaniem tagów Organizatora (#
kwiecienwniepolomicach, #niepolomice)
5. Konkurs trwa od 5.04.2016 do 30.04.2016r do godziny 23:59.
6. Zwycięskie prace wyłoni Organizator, a wyniki zostaną ogłoszone 4 maja na profilu
https://www.instagram.com/niepolomice/
7. Jeden Uczestnik może przesłać dowolną ilość zdjęć, ale może zdobyć wyłącznie jedną
nagrodę.
8. Aby zgłosić pracę konkursową należy łącznie wykonać kilka czynności:
- dodać zdjęcie ze swojego konta w serwisie Intagram zrobione w czasie trwania konkursu,
zdjęcia zrobione wcześniej nie będą oceniane
- oznaczyć konto https://www.instagram.com/niepolomice/, oraz dodać do zdjęcia tagi
#kwiecienwniepolomicach, #niepolomice
9. Nagrodami w konkursie będą: Dziesięć podwójnych pucharów lodowych z niepołomickiej
lodziarni.
10. Zgłaszając zdjęcie do Konkursu Uczestnik jednocześnie oświadcza, że przysługują mu
autorskie prawa majątkowe do zgłaszanego zdjęcia, które nie są ograniczone na rzecz żadnej
osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tego zdjęcia (licencja)
obejmujące w szczególności prawo do prezentowania zdjęć w systemie on-line.
11. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, iż osoby uwidocznione na zdjęciach, wyraziły
zgodę na publikację swojego wizerunku w Internecie.
12. Zgłaszając zdjęcie do Konkursu Uczestnik jednocześnie zgadza się na bezpłatne,
nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie zdjęć przez Organizatora.
13. Uczestnik uprawniony do otrzymania nagrody nie może żądać wymiany przyznanej nagrody
na ekwiwalent pieniężny, ani na jakąkolwiek inną nagrodę.
14. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika konkursu zgody
na treść niniejszych zasad.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wyłączania z konkursu każdego
zdjęcia Uczestnika bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez użytkownika postanowień
Regulaminu lub naruszającego przyjęte powszechnie normy obyczajowe.
16. Wszelkie pytania oraz reklamacje można zgłaszać na adres mailowy:
promocja@niepolomice.com

