
Regulamin konkursu fotograficznego na facebook-u

'NAJCTEKAWS ZE ZDJq:CIE Z OBTEXT6W pOStr

l.Konkurs (rwany dalej 
"Konkursenf) 

organizowany jest pnnz Przemyski OSrodek Spornr

i Rekreacji ul. Mickiewiczr30,37 - 7OO Przemydl aN^nW dalej POSiR Przemy6l

2. Niniejszy Regulamin okre6la zasady udzialu w Konkursi e oruz z,andy jego przebiegu, a tail<ze

nadzoru nad jego przeprowadzeniem.

3.Konkurs ma na celu wylonienie 3 (slownie: trzech) najciekawszychzAjge obiekt6w POSiR
Przemy6l
4.Konlrurs trwa od 26.06.2020 do L2.07.2020 do godziny 24:00
5. Konkurs prowadzony jest na oficjalnych profilach "Przemyskiego O6rodka Sportu i Rekreacji"

w spoleczno6ciowym portalu Facebook oraz Instagram
6. W Konkursie mog4 wiq(. udzial osoby frzyczne,zurieszl<arle na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej (rwne 

"Uczestnikami") 
kt6re:

a) posiadaj4 wlasne konto w serwisie Facebook

b) majq ukoriczone t6lat,
c) rarykonaj4 zadaurie konkursowe, polegaj4ce na zrobieniu zdjgcix z obiekt6w POSiR Przemydl,
dodanie go na sw6j profil Facebook ioznreeniezAjgcia, d*y- obiektem POSiR

T.Kandy uczestnik moip dodad i ozntczy(. maksymalnie 3 zdjgcia.

S.Tylko realne zdjgcia nie poddane obr6bce elektronicznej lub programowej biorq udzial

w konkursie i podlegaj4 ocenie.

9. Fundatorem Nagrodyjest POSIR Przemy6l.
10.W konkursie prznwidzimo 3 (slownie z tru!) nastgpuj qce nagrody

,,bony upominkowe"dla 3 (slownie: trzech) os6b.

11. O wygranej POSIR poinformuje za po6rednictwem portali Facebook,Instagram i stronie
internetowej www.posir.pl (z podaniem imienia i naaviska autora zdjgcia)
12. Uczestnik nie przenosi praw autorskich na organizatora, jedynie daje mo2liwo6i udostgpnienia
konkursowego zdjgcir na portalu Facebook lub Instagram (z podaniem imienia i nazwiska autora
zdjgci{
13. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i r6wnoznt&nez akceptacjq niniejszego regulaminu.

14. Dane osobowe Uczestnika bgdqprzerwxrnrre 4godnie zRoryon1dzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 zdnia27 haietnia,20L6w sprawie ochrony os6b fwycznych
w wviyku zpl,rntwaruarniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplyivu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (avanym w dalszym ciqgu niniejszej informacji
roz.porz4dz,eniem RODO). Wszelkie informacje dotycz1ce polityki RODO z.arwarte sQ na stronie
internetowej www.posir.pl
15. Cel i podstawa pnzet${^nz^rria danych osobowych ortze.^s ich przechowywania:
- marketingu bezpo6redniego (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes

Administratota') przez okres lat 5,lub w przypadku z.g:ody na marketing bezpo6redni do czasu jej
wycofania.
16. Administratorem tych danych w rozumieniu obowi4zujqcychpruepis6w jest wylqcznie

Przemyski Odrodek Sportu i Rekreacji z siedabqw Przemy6lu ul. Mickiewicz30. Dane osobowe

Uczestnik6w bgd4 przrnvatzane w siedzibie Otgmizator4w zuri1zku z wykonaniem postanowied
Regulaminu Konkursu

17. Bior4c udzial w Konkursie Uczestnik powderdza,irc:

a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;



b)wyrai:azgodg na publikacjg swojego imicnia i nazniska, 
^taikirc 

pseudonimu u2ywanego na

Facebooku przy o$aszarriu wynik6w Konkunu,jako Laureata Konkursu.

c) zgloszonqpncqnie narusza praw os6b trzecich do zgloszonej pracy - w tym praw autorskich

l8.Celem zapewnienia prawidlowej organizacji i przcbiegu Konktusu, a'w szncg6lno6ci w celu

dokonania oceny prawidlowo6ci zgloszef do Konkursu ora,z dokonania wyboru mtyigzr6w

Konkursu, Organizator porvola Komisjq Konlursowq ("Komisja Konkursorva).

19.W sklad Komisji Konkursowej wejd4 trzy osoby delegoryane PruezOrganizatora.

20. Komisja konkursowa podejmuje decPie zwyldawigkszorscil glos6w.

2l.Informacja o Laureatach Konkursu,wraiz z podaniem imienia i nazn'iska ( taktre pseudonimu -
jeicli takiego uitywa.),zostanie opublikowana pnazOrganizatora po rozstrzygnigciu Konkurzu w

dniu 6.07.20r. na profilach Przempkiego Osrodka Spornr i Rekreacji znajdujqcei sig na stronie

Facebook.

22. Dodatkowo Laureaci zostane poinformowanipoprznzwiadomoSd przcslan4 Przez Organizatora

Konkursu za po6rednictwem strony Facebook.

23. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument okre6laj4cy zastdy Konkursu.Wszelkie

materiali' promocyjno-reklamou'e majq wylryznie charaktcr informacyjny. Organizator nie ponosi

odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek problemy tec.hniczne lez4ce po stronie Uczestnika, majqce uptfr
na wlpelnienie warunk6w uczestnictwa w Konkursie.Wszclkie spory wyniklc z tytulu wykonania

znbowiqzaf tzwirymychzKonkursembgdqrczstunygrnePfl zezSqdwl#ciu/ywedlugsiedziby

POSIR


