
Regulamin walentynkowego konkursu na profilu gminy Długołęka na Facebooku

I. Cel konkursu

Konkurs został zorganizowany w celu promowania profilu gminy Długołęka na Facebooku. Działanie to ma
służyć zwiększeniu zainteresowania profilem gminy Długołęka wśród mieszkańców gminy, zwiększeniu liczby
odbiorców  informacji  publikowanych  na  profilu  gminy  Długołęka  oraz  budowania  pozytywnych  relacji  
z mieszkańcami gminy Długołęka, a także ich integracji.

II. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest wydział promocji gminy i współpracy z zagranicą, z siedzibą w Urzędzie Gminy
Długołęka przy ul. Robotniczej 12, 55-095 Mirków, zwany dalej organizatorem.

III. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy użytkownicy Facebooka, którzy polubią profil gminy Długołęka na
Fecebooku (facebook.com/wdlugolece) i spełnią kryteria konkursu.

IV. Zasady udziału w konkursie

1. Tematem konkursu jest zdjęcie (selfie) z Walentynką.
2. Zdjęcie (selfie) przedstawiające uczestnika konkursu i jego Walentynkę, należy oznaczyć hastagami:

#gminadlugoleka  #walentynki  i  opublikować  je  na  osi  czasu na  www.facebook.com/wdlugolece.
Należy też polubić profil gminy Długołęka na Facebooku.

3. W  przypadku  naruszenia  obowiązującego  prawa,  praw  osób  trzecich,  a  także  prób  oszustwa,
organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia z postępowania konkursowego. Działania
organizarora nie wymagają dla swej ważności przesłania do uczestnika jakiegokolwiek oświadczenia.
Organizator ma również prawo do usunięcia zdjęcia bez informowania o tym uczestnika z innych
przyczyn np. gdy zawiera treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek
dyskryminacji.

4. Zdjęcia można publikować w terminie od dnia ogłoszenia konkursu na osi czasu gminy Długołęka do
13 lutego 2017 r. do godz. 8:00.

V. Ocena zdjęć, nagrody w konkursie, czas trwania konkursu

1. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawuje kierownik wydziału promocji gminy i współpracy  
z zagranicą – administrator profilu gminy Długołęka na Facebooku.

2. Organizator  wyłoni  zwycięzcę  konkursu  na  podstawie  największej  ilości  lajków  zebranych  pod
opublikowanym zdjęciem.

3. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową w postaci vouchera o wartości 150 zł do wykorzystania w dniu
14 lutego 2017 r. w restauracji Zielona Oliwka przy ul. Rzecznej 58 w Kiełczowie.

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną nagrodę.
5. O wynikach konkursu laureat zostanie powiadomiony na Facebooku.
6. Zgodnie  z  postanowieniami  regulaminu,  zwycięzca  wyraża  zgodę na opublikowanie  jego  danych

osobowych  na  profilu  gminy  Długołęka  na  Facebooku,  stronie  www.gmina.dlugoleka.pkl oraz  
w materiałach medialnych dotyczących konkursu.

7. Konkurs trwa od dnia jego ogłoszenia na www.facebook.com/wdlugolece do 13 lutego 2017 r. do
godz. 8:00.

8. Terminarz:
1) zgłaszanie zdjęć do konkursu – do 13 lutego 2017 r. do godz. 8:00
2) ogłoszenie wyników konkursu na profilu gminy Długołęka na Facebooku nastąpi 13 lutego 2017

r.
3) Decyzja organizatora w sprawie przyznania nagrody jest ostateczna. W wypadku pojawienia się

http://www.facebook.com/wdlugolece
http://www.gmina.dlugoleka.pkl/


sytuacji nieokreślonych w regulaminie, organizator będzie mógł wydać w każdej chwili trwania
konkursu odpowiednie postanowienie regulujące daną kwestię.

VI. Prawa autorskie

1. W ramach przystąpienia do konkursu uczestnik oświadcza, że:
1)  posiada  pełnię  praw  autorskich,  osobistych  i  majątkowych  do  zgłoszonego  przez  niego
zdjęcia;
2) zgłoszone do konkursu zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności
praw autorskich innych podmiotów;
3)  nieodpłatnie  przenosi  na  rzecz  organizatora  autorskie  prawa majątkowe do  nadesłanego
zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji.

VII. Informacje organizacyjne

1. Informacje na temat konkursu można uzyskać w wydziale promocji gminy i współpracy z zagranicą,
tel. 71 323 02 42, e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl 

2. Regulamin konkursu dostępny jest na www.facebook.com/wdlugolece i w wydziale promocji gminy 
i współpracy z zagranicą w Urzędzie Gminy Długołęka.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
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