REGULAMIN KONKURSU I POLITYKA PRYWATNOŚCI
Organizatorem konkursu „Lodowisko pod Ratuszem” dalej „Konkurs” i fundatorem nagrody
jest Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 99,
76 – 200 Słupsk, zwany dalej „Organizatorem”

I.

Definicje

1. Konkurs – „Konkurs Lodowisko pod Ratuszem” organizowany w ramach serwisu
społecznościowego Facebook.
2. Organizator - Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku z siedzibą przy ul.
Szczecińskiej 99, 76 – 200 Słupsk.
3. Komisja Konkursowa – komisja składa się z trzech przedstawicieli Organizatora.
4. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.

II.

Zasady i przebieg konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie najciekawszych i najoryginalniejszych zdjęć przedstawiających uroki
Lodowiska pod Ratuszem i jego najbliższych okolic lub zabawne sytuacje związane z
zabawą na lodowisku.
2. Adres serwisu to: https://www.facebook.com/sosirslupsk/
3. W konkursie mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia, które posiadają profil
osobowy w serwisie facebook.com.
4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Komisja
Konkursowa w skład której wchodzą pracownicy Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Słupsku – Beata Balcerzak, Joanna Stosik, Szymon Orłowski.
5. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na
zgłoszeniu pracy za pośrednictwem serwisu Facebook – zwanego dalej „Portal”
6. W Konkursie zwycięża liczba osób równa liczbie przygotowanych nagród.
7. O zwycięstwie w Konkursie decyduje Komisja Konkursowa, składająca się z
przedstawicieli Organizatora.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora,
członkowie ich rodzin oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu.
9. Konkurs trwa od 29 stycznia 2018 r. do 9 lutego 2018 r.

III.

Zadanie konkursowe

1. W celu przystąpienia do konkursu należy:
a) Opublikować zdjęcie za pośrednictwem serwisu Facebook. Zdjęcie powinno
być wykonane na Lodowisku pod Ratuszem, tak by obrazowało urok tego
miejsca lub zabawną sytuację związaną z jazdą na lodzie, z opisem
#SOSiRSłupsk # LodowiskoRatusz.
b) Lubić profil Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który znajduje się pod
adresem: https://www.facebook.com/sosirslupsk/ .

c) Polubić post konkursowy znajdujący się na powyższym profilu
2. Zdjęcie należy wykonać na Lodowisku.
3. Dokonanie zgłoszenia na konkurs zgodnie z zasadami jest równoznaczne z
oświadczeniem Uczestnika, że:
a) Jest twórcą zdjęcia/zdjęć konkursowego/ych, przysługują mu prawa autorskie do
każdego zgłoszonego zdjęcia, w tym także prawo do udzielenia licencji i
przeniesienia praw autorskich majątkowych
b) Zgłoszone zdjęcie/zdjęcia nie naruszają obowiązujących przepisów praw
autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych
osób trzecich, a w przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Organizatorowi
Konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do prac lub ich
części, Uczestnik Konkursu przejmuje odpowiedzialność wobec tejże osoby
trzeciej oraz zobowiązuje się do zaspokojenie zgłoszonych potrzeb;
c) Wyraża zgodę aby fotografie zgłoszone w ramach Konkursu za
pośrednictwem serwisu facebook.com oraz na stronie internetowej Słupskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku tj. http://sosir.slupsk.pl/ mogły być
nieodpłatnie wykorzystane i rozpowszechnione przez Organizatora w serwisie
4. W chwili dokonania zgłoszenia Uczestnik przenosi na organizatora Konkursu prawa
autorskie majątkowe do pracy konkursowej oraz zezwala mu na wykonanie zależnych
praw autorskich bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do pracy konkursowej
według uznania Organizatora na wszystkich istniejących polach eksploatacji
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w szczególności do korzystania z pracy konkursowej dla celów
komercyjnych i/lub promocyjno – reklamowych.
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub części – wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, na dowolnym
nośniku, w dowolnej ilości i formie
b) w zakresie rozpowszechniania w całości lub części – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnienie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, co obejmuje
rozpowszechnianie w przewodnikach, katalogach, drukach promocyjnych i
reklamowych, w ogłoszeniach i reklamach prasowych, na plakatach, w tym
plakatach wielkoformatowych, telebimach, zamieszanie w sieci Internet – ze
szczególnym uwzględnieniem oficjalnych kanałów społecznościowych i stron
internetowych Organizatora.
c) Udostępniania ich innym osobom w celach komercyjnych we wszystkich
możliwych publikacjach i opracowaniach opisujących Słupski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Słupsku
d) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace w całości lub
części utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa

e) Wykorzystanie prac do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych
Organizatora bez ograniczenia, w tym w ulotkach, intrenecie, prasie, telewizji.
5. Korzystanie z prac konkursowych na polach eksploatacji określonych w pkt. 4 może
następować w całości, w części, we fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami
innych podmiotów, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych
modyfikacji. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiot przez niego upoważnionym do
przeróbki, adaptację zmian, dostosowanie racy konkursowej.
6. Nadesłane fotografie podlegają moderacji przez Organizatora Konkursu.
7. Laureat konkursu zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez
Organizatora na przeróbki, adaptacje, przystosowanie, uzupełnienia lub inne
modyfikacje pracy konkursowej do potrzeb Organizatora.
8. Zwycięzcę konkursu typować będzie Komisja konkursowa.
9. Komisja Konkursowa w swojej ocenie będzie brać pod uwagę przede wszystkim
oryginale spojrzenie na lodowisko, pomysłowość i kreatywne podejście do pokazania
zabawy na lodowisku.
10. Jeden uczestnik może nadesłać dowolną liczbę zdjęć.
11. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji są zabronione. Tym
samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich
praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
12. Zakazane jest dostarczanie przez uczestników konkursu treści o charakterze
bezprawnym, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub
uszkodzenia systemów komputerowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
szkody wynikające z działań uczestników konkursu sprzecznych z postanowieniami
Regulaminu.

IV.

Nagrody

1. W Konkursie przewidziano 10 nagród.
2. O zwycięstwie i sposobie odbioru nagrody, laureat zostanie poinformowany za
pośrednictwem serwisu Facebook.
3. Jedna osoba może wygrać tylko jedna nagrodę w konkursie.
4. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę w terminie 14 dni od daty
otrzymania informacji o wygranej, zwycięzca traci uprawnienia do nagrody, a nagroda
pozostaje własnością organizatora.
5. Nie ma możliwości wymiany nagrody rzeczowej na jej wartość pieniężną u
Organizatora.
6. Regulamin dostępny na stronie http://sosir.slupsk.pl/ .

V.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Konkurs kwalifikuje się do konkursów z dziedziny kultury zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy)

VI.

Dane Osobowe

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu
zgodny na zamieszczenie niektórych danych osobowych uczestników konkursu (w
szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich
wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego
przebiegu na profilu Słupskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku w serwisie
Facebook przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
2. Uczestnik udostępnia dane (imię i nazwisko, ewentualny adres do wysyłki nagrody,
mail, Facebook ID).
3. Dane NIE są zbierane automatycznie (nie pobiera ich żadna aplikacja), uczestnik
konkursu
będzie
je
musiał
podać
wysyłając
maila
na adres
promocja@sosir.slupsk.pl wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych.
4. Cel zbierania danych to poinformowanie o nagrodzie i ewentualne dostarczenie nagród
osobom, które zostaną wytypowane przez Komisję Konkursową.
5. Dane te NIE będą przekazywane podmiotom trzecim.
6. Dane NIE będą wykorzystywane do późniejszego kontaktu.
7. Sposób kontaktu z uczestnikiem – za pośrednictwem serwisu Facebook oraz mailowy.
8. Dane podmiotu zbierającego i przetwarzającego dane: Słupski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Słupsku z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 99, 76 – 200 Słupsk.

VII.

Postanowienia końcowe

1. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest
organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji
konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania
Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach
serwisu
2. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

