
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO #rowerowyBrwinów 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. 

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Gminy Brwinów  

2. 

Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook w dniach 16-23 września 2018 r. 

3.  

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie – wyłącznie  

za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 

 

ZASADY KONKURSU 

4.1. 

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dodanie z wykorzystaniem funkcjonalności  

serwisu Facebook zdjęcia pokazującego korzystanie z roweru lub promującego ten sposób 

przemieszczania się.  

4.2. 

Zdjęcie powinno łączyć się z gminą Brwinów w przynajmniej jeden z podanych sposobów: 

- miejsce jego wykonania – na terenie gminy Brwinów  

- osobę pokazaną na fotografii – mieszkańca gminy Brwinów  

- autora zdjęcia – mieszkańca gminy Brwinów 

4.3. 

Pod uwagę będą brane wyłącznie zdjęcia opublikowane w serwisie Facebook opatrzone 

tagiem: #rowerowyBrwinów, z opisem potwierdzającym spełnianie kryterium opisanego w 

pkt. 4.2. 

4.4. 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zdjęć. 

4.5. 

Jury złożone z pracowników Biura Promocji na podstawie kreatywności oraz walorów 

estetycznych wykonanego zdjęcia wyłoni laureatów konkursu. 

4.6. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 24.09.2018 do godz. 18:00 za pomocą  

dedykowanego wpisu konkursowego na stronie Facebook/Brwinow. 

4.7. 

Zwycięzcy konkursu zobowiązani są przesłać w ciągu 24 godzin zwrotną wiadomość z 

danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.  

Podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także 

inne uchybienia z winy Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują 

utratą prawa do niej. 

4.8. 

Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża lub posiada zgodę na 

rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób widniejących na przesłanej fotografii w 

ramach konkursu, na stronach internetowych brwinow.pl i na stronie @Brwinow w serwisie 

społecznościowym Facebook oraz w innych publikacjach dotyczących konkursu. 

4.9. 

Uczestnik przystępując do konkursu przyjmuje do wiadomości, że praca konkursowa  

powinna spełniać poniższe warunki: 

a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, 

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi 

przepisami prawa, 



c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych  

i praw autorskich (majątkowych i osobistych). 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

5.1. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego regulaminu 

jest Organizator. 

5.2. 

Dane osobowe Uczestników konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w  

celu przeprowadzenia konkursu, komunikowania się z Uczestnikami oraz wydania nagród. 

5.3. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie 

oraz otrzymania nagrody.  

5.4. 

W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników zbierane będą następujące dane  

osobowe Uczestników: od Zwycięzców imię i nazwisko, adres e-mail. 

5.5. 

Zwycięzca konkursu udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  

Organizatora wg następującej formuły: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych  

osobowych w celu realizacji Konkursu, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji zgod- 

nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

NAGRODY 

6.1.  

Nagrodami będą akcesoria związane z jazdą na rowerze oraz Europejskim Tygodniem 

Zrównoważonego Transportu. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub 

ekwiwalent pieniężny. 

6.2. 

Nagrody będzie można odebrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Brwinów w 

godzinach funkcjonowania. W celu odebrania biletów Zwycięzca zobowiązany  

jest do podania imienia i nazwiska, adres e-mail. 

 

INNE POSTANOWIENIA 

7.1. 

Decyzje Organizatora są ostateczne. 

7.2. 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu  

cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw. 

7.3. 

Regulamin    wchodzi    w    życie    w    dniu    rozpoczęcia konkursu. 

 

 


