
Regulamin konkursu 

„Selfie na leżakach” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Selfie na leżakach”. 

2. Organizatorem zabawy jest Barlinecki Ośrodek Kultury, ul. Podwale 9, 74-320 Barlinek 

3. Konkurs rozpoczyna się 12 lipca 2019 i zakończy 03 sierpnia 2019 o godz. 23.59 

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski na stronie internetowej 
www.facebook.com/LetnieWieczoryFilmowe 

5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych lub która uzyskała zgodę na udział w konkursie swojego opiekuna prawnego, 
mająca miejsce zamieszkania w Polsce, zarejestrowana na Facebook oraz będąca fanem profilu 
organizatora. 

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez 
członków rodzin rozumie się rodziców, dzieci, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia. 

7. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu 
określone w regulaminie. 

 

§ 2 

Zasady Konkursu 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest: 

a) wykonanie selfie na terenie Letnich Wieczorów Filmowych 

b) zdjęcia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia prosimy przesyłać w wiadomości prywatnej 
na facebook.com/letniewieczoryfilmowe lub mailowo na kontakt@letniewieczoryfilmowe.pl 

2. Jeden uczestnik może zamieścić tylko jedno zgłoszenie. 

3. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. 

4. Zwycięzców wyłania komisja powołana przez organizatora. Komisja będzie oceniała zgłoszenia 
konkursowe pod względem kreatywności oraz oryginalności. 

5. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Facebook.com. 



6. W przypadku stwierdzenia, że przesłane przez uczestnika zdjęcie narusza prawa osób trzecich lub 
obowiązujące przepisy prawa, organizator uprawniony jest do usunięcia uczestnika z konkursu bez 
możliwości odwołania się od tej decyzji. 

 

§ 3 

Nagrody 

 

1. W konkursie nagrodzone zostaną 3 zgłoszenia za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

2. Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce, ani na 
nagrody innego rodzaju. 

3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia 
konkursu. 

4. Zwycięzcy o wygranej dowiedzą się 10 sierpnia 2019 podczas ostatniego dnia tegorocznych Letnich 
Wieczorów Filmowych, po seansie filmowym. 

5. Warunkiem odebrania nagrody, jest obecność uczestnika podczas ogłaszania wyników. 

6. Jeśli zwycięzca nie będzie obecny, komisja zbierze się po raz kolejny i dokona wyboru następnej 
osoby. W tym przypadku, zwycięzca zostanie powiadomiony na 
facebook.com/LetnieWieczoryFilmowe 

7. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w  
§ 1 niniejszego regulaminu, uczestnik zostaje pozbawiony prawa do nagrody, a w wypadku 
ujawnienia tego faktu po jej wydaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. 

8. W przypadku, jeśli zwycięzca okaże się osobą niepełnoletnią, wówczas taka osoba jest 
zobowiązana przynieść pisemną zgodę rodziców, bądź opiekunów prawnych, którzy wyrażają zgodę 
na odbiór nagrody. Zgodę taką należy dostarczyć w ciągu 5 dni do siedziby organizatora – Barlinecki 
Ośrodek Kultury, ul. Podwale , 74-320 Barlinek („Kino Panorama”). 

 

§ 4 

Dane osobowe 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych ), zwane 
RODO, przyjmuje do wiadomości iż: 



1. Administratorem Państwa danych jest Barlinecki Ośrodek Kultury o danych kontaktowych (adres 
do korespondencji): Centrum Informacji Turystycznej ul. Paderewskiego 7, 74-320 Barlinek tel. 95 
746 28 74   
e-mail:iod@bok.barlinek.pl  

2. Dane osobowe ujęte w zgłoszeniu, będą przetwarzane w celach związanych z realizacja konkursu, 
przyznaniem i odbiorem nagród. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 
udziału w konkursie. 

3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
4. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści danych  oraz ich poprawiania. 
5. Dane podaję dobrowolnie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym 

powyżej.  
6. Wyrażona zgoda może być odwołana w dowolnym czasie.  
7. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i jednocześnie 
zobowiązuję się do aktualizacji danych w razie potrzeby.  

 

 

§ 6 

Prawa autorskie 

 

1. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez 
organizatora zdjęć i tekstów zgłoszonych w ten sposób do konkursu we wszelkich działaniach 
marketingowych i reklamowych organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w 
szczególności uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez 
organizatora utworów zależnych, powstałych w wyniku aranżacji lub przeróbek tych zdjęć i tekstów. 

2. Uczestnik oświadcza, ze przysługują mu wszelkie prawa majątkowe do zdjęcia lub tekstu oraz że 
jego udostępnienie nie narusza praw osób trzecich. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez 
uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm konkursu lub działają w 
sprzeczności z zasadami fair play zostaną zdyskwalifikowani. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezależne od niego nieprawidłowości w 
dostępie do strony Facebook i wynikające z tego czasowy brak dostępu do strony konkursu . 



4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 
organizator. 


