REGULAMIN KONKURSU
„Mój kompostownik”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa konkursu otrzymała nazwę „Mój kompostownik”, jest on organizowany na zasadach
określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Organizatorem konkursu jest Gmina Kunice z siedzibą w Kunicach przy ul. Gwarnej 1.
Konkurs prowadzony jest na oficjalnym profilu Gminy Kunice w grupie „Kunickie gratowisko”
na portalu społecznościowym Facebook. Może także być promowany na stronie głównej powyższego
portalu.
3. Facebook nie jest organizatorem konkursu i jest zwolniony z odpowiedzialności za działania związane
z konkursem. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Facebook ani z nim związany.
4. Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych na terenie Gminy Kunice.
5. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2020r., poz. 2094 ze zmianami).
§ 2 UCZESTNICY
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które podczas trwania konkursu będą
posiadały konto osobiste na portalu Facebook.
2. Konkurs jest skierowany wyłącznie do mieszkańców Gminy Kunice.
3. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu
przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia laureatów.
4. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie i będą wykorzystywane wyłącznie do celów
przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia laureatów.
5. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
§ 3 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy zamieścić odpowiednie zdjęcie będące odpowiedzią na zadanie
konkursowe, w komentarzu pod postem konkursowym w grupie „Kunickie gratowisko” pod adresem
https://www.facebook.com/groups/930459983796666
na portalu społecznościowym Facebook. Pod zdjęciem możliwe jest także dodanie komentarza.
2. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
3. Konkurs wygrywa 10 osób, które jako pierwsze umieszczą zdjęcie w sposób i miejscu określonym
w punkcie § 3 ust. 1 Regulaminu.
4. W komentarzu pod postem konkursowym nastąpi ogłoszenie wyników Konkursu.
5. Odbiór nagród następuje osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kunicach. Brak zgłoszenia
się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
6. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: kunice@kunice.pl, w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
7. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje warunki regulaminu konkursu
oraz wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu używanego na portalu
Facebook przy ogłaszaniu wyników konkursu, jako laureata konkursu.
8. Nagrody zostaną zaprezentowane w poście będącym jednocześnie zaproszeniem do udziału
w konkursie.
9. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej poprzez wysłanie wiadomości prywatnej
na portalu Facebook oraz przez oznaczenie ich w poście informującym o wyborze zwycięskich fotografii
zamieszczonym w grupie „Kunickie gratowisko” lub/i na stronie głównej Gminy Kunice powyższego
portalu.
10. Podanie danych osobowych w celach konkursowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny
do przystąpienia przez uczestnika do konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo
dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

11. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
12. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez organizatora tylko przez okres
niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród.
13. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
14. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie
wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
15. W momencie usunięcia danych użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych uczestników konkursu,
w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie uczestnika,
w szczególności, jeśli podane dane są niepełne lub nieaktualne.
17 Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem
naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności
uczestników, którzy zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem
dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie
tekstowej, jak i graficznej); podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka; podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka
kont/profili osób trzecich; ingerują w mechanizm działania Konkursu oraz tworzą fikcyjne konta/profile
w serwisie Facebook.
19. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja
o zmianach będzie zamieszczona w grupie „Kunickie gratowisko” lub/i na stronie głównej Gminy Kunice
powyższego portalu.

Kunice, dnia 6 października 2021r.

