Regulamin Konkursu Walentynkowego
§1 Postanowienia ogólne
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Organizatorem konkursu na fanpage'u jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Lesku.
Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu.
Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu
internetowego Facebook.
Udział w konkursie jest nieodpłatny.
Konkurs trwa 01.02.2021 r.-14.02.2021 r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator
konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie
zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1
pkt.1 Regulaminu.
§2 Uczestnicy

⦁

⦁
⦁
⦁

Uczestnikami konkursu mogą być:
osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Lesko pełnoletnie i posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające
pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za
zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem
https://www.facebook.com/legal/terms
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu
https://www.facebook.com/BibliotekaLesko/.
Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.
Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
⦁ akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.
§3 Zasady konkursu

⦁
⦁
⦁
⦁

Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego
https://www.facebook.com/BibliotekaLesko/, a następnie w komentarzu polecić
książkę z biblioteki i uzasadnić swój wybór.
Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.
Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia.
Organizator skontaktuje się z pięcioma laureatami konkursu za pomocą fanpage’a lub
przez wiadomość prywatną na profilu.
§4 Nagrody

⦁
⦁
⦁

Nagrodami w konkursie są drobne upominki.
Jury będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do
czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział
tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona
na piśmie na adres Organizatora od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o
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⦁

nagrodzie.
Nagrody będą do odebrania w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesku.
§5 Prawa Autorskie i inne

⦁
⦁
⦁

⦁

Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem komentarza i
posiada prawa autorskie, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników i komentarzy
oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw
autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu
Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub
Zgłoszeń Uczestnika w konkursie.
W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia
konkursu.
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