REGULAMIN KONKURSU "Foto Stacja Regeneracja”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony będzie pod nazwą "Foto Stacja Regeneracja”.
2. Organizatorem konkursu są:
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” z siedzibą w Żywcu,
ul. Królowej Jadwigi 6, 34–325 Łodygowice
KRS 0000314278, NIP 5532434718
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska z siedzibą w Bielsku-Białej,
ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała
KRS 0000305315, NIP 5472089234
- Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z siedzibą w Pszczynie,
ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna
KRS 0000316064 NIP 6381753023
3. Miejscem przebiegu konkursu jest portal internetowy www.facebook.com.
4. Czas trwania konkursu:
Konkurs odbywa się w trzech edycjach
1) 07.08.2020 – 09.08.2020 – na obszarze działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska
2) 14.08.2020 – 16.08.2020 – na obszarze działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska”
3) 21.08.2020 – 23.08.2020 – na obszarze działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Żywiecki Raj”
5. Szczegółowe warunki konkursu zawarte są w punktach II – VIII Regulaminu.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełni warunki
określone w niniejszym regulaminie.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) Wykonać zdjęcie podczas wycieczki rowerowej na obszarze Lokalnej Grupy Działania,
właściwej dla edycji konkursu, o której mowa w punkcie I.4 Regulaminu
b) Na zdjęciu konkursowym mają być widoczne:
- uczestnik konkursu, sam lub z max. jedną pełnoletnią osobą towarzyszącą podczas wycieczki
rowerowej,
- ciekawe miejsce, widok, atrakcja turystyczna, „Stacja Regeneracja” zrealizowana podczas
projektu lub ciekawy moment, zjawisko atmosferyczne w artystycznym ujęciu;
c) Zamieścić zdjęcie konkursowe w komentarzu pod ogłoszeniem o konkursie na Fanpage-u
właściwego LGD w czasie trwania edycji konkursu, o której mowa w punkcie I.4 Regulaminu,
wraz ze wskazaniem miejscowości jego wykonania i hasztagiem #konkursfotostacjaregeneracja;
d) Zamieścić zdjęcie konkursowe z ustawieniami „Publiczne” na własnym profilu w serwisie
Facebook z hasztagiem #konkursfotostacjaregeneracja;
e) Przesłać na adres e-mail organizatora konkursu dane osobowe identyfikujące uczestnika
konkursu (imię, nazwisko, wiek oraz miejscowość zamieszkania) wraz z linkiem do konkursowego

zdjęcia oraz pisemną zgodę na publikację wizerunku ewentualnej osoby towarzyszącej na zdjęciu
konkursowym (skan/zdjęcie). Zgodę można również dostarczyć do siedziby organizatora
najpóźniej w dniu odbioru nagrody.
f) Polubić profil Facebook Lokalnej Grupy Działania, właściwej dla edycji konkursu, o której mowa
w punkcie I.4 Regulaminu
4. Uczestnikiem konkursy oraz osobą towarzyszącą na zdjęciu nie mogą być osoby bezpośrednio
przygotowujące i prowadzące konkurs, pracownicy Organizatora oraz członkowie organu
upoważnionego do reprezentacji Organizatora.
5. Publikacja zdjęcia, o którym mowa w pkt. II 2, uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału tylko w
edycji Konkursu, której czas trwania określony w punkcie I.4. zbiega się z terminem publikacji
zdjęcia. Możliwe jest dodanie wyłącznie jednego zdjęcia, na którym ma być widoczny uczestnik
konkursu, sam lub z max. jedną pełnoletnią osobą towarzyszącą podczas wycieczki rowerowej.
6. Uczestnik konkursu, publikując zdjęcie - oświadcza jednocześnie, że ma prawo dysponowania
tym zdjęciem. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do posiadania zgody na publikację
wizerunku osoby znajdującej się razem z nim na zdjęciu konkursowym.
7. Można wziąć udział wyłącznie w jednej edycji konkursu, przesyłając wyłącznie jedno zdjęcie.
Nie ma możliwości zgłoszenia przez jednego uczestnika konkursu więcej niż jednego zdjęcia.
8. Organizator nie odpowiada za treści na profilu Uczestnika konkursu.
9. Zabronione jest zamieszczanie wszelkiego rodzaju treści pornograficznych, treści niezgodnych
z obowiązującym prawem, zdjęć z wulgarnymi bądź obraźliwymi treściami, zdjęć osób, które nie
wyraziły zgody na publikację ich wizerunku.
III. PRZEDMIOT WYGRANEJ W KONKURSIE
1. Nagrodą w każdej edycji konkursu jest kask rowerowy. Maksymalnie można otrzymać dwa
kaski rowerowe, pod warunkiem, że na zdjęciu konkursowym będą dwie osoby.
IV. TERMINY, JURY, PROCEDURA PRZYZNANIA NAGRÓD
1. Laureatów Konkursu wybiera Jury złożone z przedstawicieli Organizatora – w terminie 10 dni
od daty zakończenia danej edycji konkursu. W każdej z edycji konkursu nagrodzonych zostanie
pierwszych 50 osób widocznych na zdjęciach, jeśli spełnią warunki konkursu opisane w punkcie II
Regulaminu.
2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody korespondencyjnie poprzez
wiadomość przesłaną za pośrednictwem komunikatora Messenger i będzie mógł odebrać
nagrodę w biurze Lokalnej Grupy Działania, właściwym dla danej edycji konkursu w terminie 7
dni od otrzymania wiadomości o wygranej.
3. Podczas odbioru nagrody należy okazać dokument tożsamości oraz potwierdzić odbiór
nagrody.
4. Jury ma prawo kierować się swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę pomysłowość
i zawartość merytoryczną opublikowanych zdjęć, a w szczególności czy zdjęcie jest zgodne z
wymogami wskazanymi w punkcie II.2.b) Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości nagród w danej edycji konkursu,
w przypadku, gdy w poprzedniej edycji nie rozdysponowano zakładanej liczby nagród.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby konkursu jest organizator:
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj z siedzibą w Żywcu,
ul. Królowej Jadwigi 6, 34–325 Łodygowice
KRS 0000314278, NIP 5532434718
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska z siedzibą w Bielsku-Białej,
ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała
KRS 0000305315, NIP 5472089234
- Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska z siedzibą w Pszczynie,
ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna
KRS 0000316064 NIP 6381753023
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz okres trwałości projektu, w ramach którego
konkurs jest prowadzony.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie
wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
VI. REKLAMACJE I ZGŁASZANIE NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać
na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania
Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.
VII. PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie prawa własności intelektualnej do zdjęć konkursowych przysługują Organizatorowi.
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników
jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób
praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny
sposób poszczególnych zdjęć, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi
przepisami.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin konkursu jest jawny i powszechnie dostępny w biurze Organizatora oraz na jego
stronie www.
2. Zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.

