Regulamin konkursu
"Historia jednego zdjęcia"
1. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu “Historia jednego zdjęcia” jest Wadowickie
Centrum Kultury (dalej zwane WCK).
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich użytkowników portalu społecznościowego
Facebook, którzy ukończyli 18 lat.
3. Konkurs trwa od 23.04.2020 r. do 30.04. 2020 r. do godz. 12:00
4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi we czwartek 30.04.2020 r.
o godz. 17:00 na profilu fb WCK oraz stronie internetowej WCK.
5. Celem konkursu jest nawiązanie i pogłębienie relacji między Wadowickim Centrum Kultury,
a społecznością lokalną. Aby wziąć udział w konkursie należy:
• Podzielić się swoimi podróżniczymi przeżyciami, anegdotami lub emocjami i zilustrować je jedną
fotografią. Zamieszczona fotografia musi być autorska, a uczestnik konkursu publikując fotografię
oświadcza, że ma do niej pełne prawa, które nie naruszają praw osób trzecich.
Zdjęcie wraz z komentarzem musi zostać umieszczone pod postem ogłaszającym konkurs.
6. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która spełni wyżej wymienione warunki, oraz podzieli się
najlepszą historią opisującą zdjęcie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru najlepszego zdjęcia i historii z nim związanej.
8. Komentarze zawierające treści obraźliwe lub wulgarne będą dyskwalifikowane.
9. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach, poprzez postu na profilu fb organizatora.
Dodatkowo zwycięzca konkursu zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej o zwycięstwie.
10. Nagrodą w konkursie będzie książka autorstwa Dariusza Kortko i Marcina Pietraszewskiego
pt. „Krzysztof Wielicki – piekło mnie nie chciało” wraz z autografami twórców oraz Krzysztofa
Wielickiego.
11. Nagrodę wyślemy drogą pocztową pod wskazany adres przez zwycięzcę konkursu.
12. Integralna częścią regulaminu konkursu jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych w związku z prowadzeniem fanpage WCK w serwisie Facebook dostępna na stronie
internetowej WCK. Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznać się z klauzulą.
13. Akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika oznacza, że uczestnika zapoznał się z klauzulą
informacyjną RODO.
14. Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją powyższego
regulaminu.

