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REGULAMIN KONKURSU 

 

 „Upoluj Sądeczanina” 
 

 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu pod tytułem „Upoluj Sądeczanina” zwanego dalej "Konkursem" jest 

serwis Sądeczanin.info,  zwany dalej w  Regulaminie "Organizatorem". 

2.  Konkurs trwa od 8 października 2016 roku do 21 października 2016 r.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.sadeczanin.info. 

3. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora 

oraz na stronie www.sadeczanin.info.  

 

 

II. ZAKRES TEMATYCZNY 

 

1. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która prześle na adres: redakcja@sadeczanin.info zdjęcie z 

październikowym numerem miesięcznika „Sądeczanin”, podając w mailu również swe imię i nazwisko. 

Zdjęcia nadesłane przez uczestników konkursu zostaną opublikowane w serwisie sądeczanin.info oraz 

na facebookowym profilu serwisu. 

2. Zdjęcia należy wysłać do dnia 14 października włącznie, podając swe imię i nazwisko. 

 

III. KRYTERIA OCENIANA: 

 

1. Decydującą o wygranej będzie liczba „lajków” otrzymana przez dane zdjęcie w serwisie 

Facebook w terminie 21 października o godz. 21.00. 

2. Konkurs wygrywa ten uczestnik, którego zdjęcie otrzyma najwięcej lajków we wskazanym 

wyżej terminie. 

 

 

IV. NAGRODY 

 

1. Nagrodą główną są vouchery o łącznej wartości 500 zł. 

2. Vouchery można wykorzystać w Resort Grand Chotowa. 

 

V. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA 

 

1. Zwycięzcę wyłania Organizator. 

2. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniom. 

3. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagrody głównej. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w serwisie www.sadeczanin.info. 

 

VI. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Organizator ma prawo do publikacji prac konkursowych (w całości lub części) na 

stronie internetowej www.sadeczanin.info i miesięczniku „Sądeczanin”. 

2. Przesyłając prace do konkursu uczestnicy konkursu tym samym oświadczają, że przysługują im 

wyłączne prawa autorskie do przesłanych zdjęć. 

3. Uczestnicy konkursu oświadczają, że przesłane przez nich zdjęcia nie naruszają dobrych obyczajów 

ani praw osób trzecich i zgadzają się na nieodpłatną publikację zdjęć. 
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VII. DANE OSOBOWE 

 

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają organizatora do 

przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji konkursu, w tym 

wydania przyznanych nagród. 

2. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.). 

 

VIII. KONTAKT 

 

Osobą odpowiedzialną ze strony Organizatora za udzielenie informacji o konkursie jest Tomasz 

Kowalski;  e-mail: tomasz.kowalski@sadeczanin.info. 

 


