Regulamin konkursu „Z Wiewiórem fota z pazurem!”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Z Wiewiórem fota z pazurem!” zwanego dalej
„Konkursem” jest Redakcja Nasze Białe Błota (firma 767-146-85-50) z siedzibą w
Bydgoszczy, organizator V Biegu Trzech Króli, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu Biegu Trzech Króli w serwisie społecznościowym
Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/biegtrzechkroli oraz na stronie
http://bieg3kroli.pl/
3. Konkurs rozpocznie się w poniedziałek 6 stycznia 2020 roku na warunkach i zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu
https://www.facebook.com/biegtrzechkroli oraz http://bieg3kroli.pl/
4. Konkurs ma charakter ogólnopolski i sportowy.
5. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
6. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
Uczestników.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być zawodnicy, których nazwiska znajdą się na liście
wyników V Biegu Trzech Króli, kibice i wolontariusze, którzy stawili się 6 stycznia 2020 r. w
Białych Błotach w miejscu Biegu i posiadający adres zamieszkania na terenie Polski.
3. Uczestnikami Konkursu są wszystkie osoby, które wykonały konkursowe zadanie i
wyraziły zgodę udział w Konkursie.
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku i danych
osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu w wymienionych w §1 ust. 3 miejscach.
§ 3. Przebieg Konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia uczestnika Konkursu wraz z żywą
maskotką – Wiewiórką DOZ - w dniu 6 stycznia 2020 roku w Białych Błotach. Prace
konkursowe (zdjęcia) zostaną opublikowane w albumie na profilu V Biegu Trzech Króli pod
adresem: https://www.facebook.com/biegtrzechkroli. Wykonanie zadania i wyrażenie zgody
na publikację zdjęcia jest jednoznaczne z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
Jedynie osoby, które wykonają konkursowe zadanie będą Uczestnikami Konkursu.
2. Interpretacja hasła „Z Wiewiórem fota z pazurem!” jest dowolna. Podczas wykonywania
zadania konkursowego można używać gadżetów własnych.
3. Zdjęcia będzie wykonywał wolontariusz. Pracami konkursowymi mogą być także zdjęcia
wykonane przez Uczestnika lub inną osobę i przesłane w czasie 6-9 stycznia 2020 na adres
redakcja@naszebialeblota.pl.
4. Zadanie konkursowe będzie można wykonać w miejscu odbywania się V Biegu Trzech
Króli 6 stycznia 2020 roku podczas trwania imprezy.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
1.Dwóch zwycięzców Konkursu zostanie wyłonionych: w głosowaniu jury (1 zwycięzca) oraz
w głosowaniu poprzez reakcje pod zdjęciami na Facebooku (1 zwycięzca).
2. W skład jury wchodzą organizatorzy i partnerzy V Biegu Trzech Króli 2020.
3. Nagrodzone zostaną jedynie osoby, które wykonały konkursowe zadanie.

4. Publikacja prac konkursowych (zdjęć) na profilu Biegu Trzech Króli pod adresem:
https://www.facebook.com/biegtrzechkroli nastąpi w dniach od 10 stycznia 2020 roku do
zakończenia konkursu tj. do 17 stycznia 2020 roku.
5.Prace nadesłane po terminie oraz niespełniające wymogów regulaminowych zostaną
zdyskwalifikowane. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
6. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na profilu Biegu Trzech Króli w serwisie
społecznościowym Facebook.com pod adresami wymienionymi w §1 ust. 3 w ciągu 3 dni po
wyłonieniu zwycięzców przez jury tj. po 17 stycznia 2020 roku.
7. Nagrodzone osoby mają obowiązek skontaktowania się z Organizatorem Konkursu
poprzez wysłanie wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym Facebook lub
poprzez adres e-mail redakcja@naszebialeblota.pl.
8. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od
opublikowania wyników Konkursu wysłać w wiadomości e-mail na skrzynkę
redakcja@naszebialeblota.pl w wiadomości prywatnej na portalu Facebook wiadomość
zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię i nazwisko, adres
korespondencyjny (miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu), numer telefonu.
9. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje Uczestników Konkursu po wyłonieniu
zwycięzców przez jury pod adresem: https://www.facebook.com/biegtrzechkroli oraz
http://bieg3kroli.pl/.
10. Decyzja jury w zakresie ustalenia laureatów Konkursu jest ostateczna i wiążąca.
§ 5. Nagrody
1. Nagrodzonych zostanie dwóch Uczestników Konkursu.
3. Nagrody konkursowe zostaną wydane w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez
możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.
4. Jeżeli nagrodzone osoby nie spełnią któregokolwiek z warunków określonych w
niniejszym Regulaminie prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do
dyspozycji Organizatora.
5. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z laureatem nagrody w ciągu 7 dni od
momentu poinformowania o fakcie zdobycia nagrody oraz braku potwierdzonych danych do
wysyłki, nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora
6. Nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego
usługodawcy zajmującego się świadczeniem usług kurierskich, za usługi których Organizator
nie ponosi odpowiedzialności.
7. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie
adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania Nagrody.
§ 6. Konkurs w serwisie Facebook
1.Od momentu publikacji prac konkursowych do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 23:59 każdy
użytkownik Facebooka będzie mógł oddać swój głos (poprzez „lubię to” lub inną reakcję) na
dowolną ilość prac. Głosy w postaci reakcji otrzymane pod pracą konkursową po zakończeniu
głosowania nie będą wliczone do wyników konkursu.
2.Przystępując do niniejszego konkursu
a.Organizator i Uczestnicy zwalniają serwis społecznościowy Facebook z odpowiedzialności
oraz przyjmują do wiadomości, że:
b. Facebook nie jest organizatorem Konkursu,
c. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis społecznościowy Facebook ani z nim związany,

d. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Organizator Konkursu korzysta z
serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.
e. Uczestnik zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w
związku z korzystaniem przez użytkownika z Facebook.
3. Każde podejrzenie o niestosowanie zasad fair play, zwłaszcza w zdobywaniu głosów,
będzie skutkowało dyskwalifikacją pracy z konkursu bez możliwości odwołania. Organizator
konkursu będzie rozstrzygać w takich sytuacjach w trybie pilnym.
§ 7. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, na co Uczestnicy
wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) oraz Rozporządzenia 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. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na www.bieg3kroli.pl przez cały okres trwania
Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria strony www.
3. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich
sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
4. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
Konkursu w każdym czasie.
5. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na
http://bieg3kroli.pl/.

