REGULAMIN KONKURSU
KARNAWAŁOWEGO 2019r.
§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu fotograficznego, zwanego dalej „Konkursem” jest firma
„REGIONALNA SPÓŁKA CYWILNA” Spółka Cywilna z siedzibą w Żarach, ul. Broni
Pancernej 6, 68-200 Żary, NIP 9282077069, zwany dalej Organizatorem.
§ 2. ZADANIE I CEL KONKURSU
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia pt. „Karnawał z Regionalną”.
2. Celem konkursu jest prezentacja fotografii dzieci w strojach karnawałowych.
§ 3. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku od 1 do 15
roku życia.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz
ich rodziny.
3. Zgłaszając zdjęcie do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie go na łamach
gazety „Regionalnej” oraz na stronie internetowej www.regionalna.pl.
§ 3. ZGŁOSZENIE
1. Zgłoszenie fotografii (dowolna ilość, ale jedna fotografia danego dziecka), do konkursu
odbywa się poprzez przesłanie na adres mailowy: celina.k@regionalna.pl plików
spełniających następujące wymagania techniczne: rozmiar zdjęcia min. 800 pikseli, format
JPG, wysoka jakość zdjęcia (ostre, dobrze naświetlone).
2. Zgłoszenie polega na nadesłaniu kuponu konkursowego i fotografii dziecka na adres emailowy celina.k@regionalna.pl lub przyniesieniu do siedziby redakcji Gazety Regionalnej
w Żarach, ul. Broni Pancernej 6 lub w Żaganiu, pl. Słowiański 14.
3. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do
zgłoszonych fotografii, uprawniające do korzystania z utworu we wskazanym zakresie.
4. Prosimy o dodanie w mailu klauzuli od rodzica lub pełnoprawnego opiekuna: Udzielam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka na cele związane z
niniejszym konkursem w brzmieniu określonym przez Organizatora – zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z

późniejszymi zmianami).
5. 5. Czas trwania konkursu: zgłoszenia będą przyjmowane od 08.02.2019 r. do 20.02.2019 r.
do godz. 14:00, ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na łamach gazety „Regionalnej” 1
marca 2019r.
6. Prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie
zdjęcia na łamach gazety „Regionalnej” oraz na stronie internetowej www.regionalna.pl.
§ 4. WYNIKI
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu i spełniające wymagania podlegają głosowaniu.
2. Głosowanie potrwa od 08.02 do 27.02.2019 r. do godz. 12:00.
3. SMS należy wysłać na nr 72051 o treści gr.karnawal.numer porządkowy dziecka
przykład: gr.karnawal.10
4. 1 sms – to 1 głos. Koszt SMS-a 2,46zł z VAT.
5. Zwycięzcami zostaną dzieci (chłopiec, dziewczynka), którzy otrzymają największą liczbę
głosów.
§ 5. NAGRODY
1. W konkursie do wygrania są:
Dla wszystkich uczestników konkursu – ZAPROSZENIE NA BAL KARNAWAŁOWY, który
odbędzie się 03 marca o godz. 16:00 w Sali Styl, w Żarach przy ul Telemanna 5.
Miejsce I w kategorii dziewczynek i chłopców: Konsola PlayStation 4 SLIM 500 GB + kontroler
Miejsce II w kategorii dziewczynek i chłopców: Tablet NAVITEL T500 3G 8GB
Miejsce III w kategorii dziewczynek i chłopców: bon na zakupy o wartości 250zł w sklepie
zabawkowym „Bajeczka” w Żarach.
2. Zdobywcy nagród zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie wyników na łamach gazety
„Regionalnej” 1 marca 2019r.
3. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za
nagrodę, ani zamiany nagrody na inną nagrodę.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny nagród.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie
się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o

zasady określone w niniejszym Regulaminie.
3. Ewentualne reklamacje uczestników Konkursu są przyjmowane do dnia 05.03.2019 r.
wyłącznie w trybie korespondencji na adres: gazeta Regionalna ul. Broni Pancernej 6, 68200 Żary z dopiskiem konkurs karnawałowy.
4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora.
Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
5. Organizator nie jest odpowiedzialny za wadliwość lub usterki nagród otrzymanych w
Konkursie.
6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji
nagród rzeczowych.
7. Organizator ustanawia adres e-mail związany z zapytaniami dotyczącymi plebiscytu:
celina.k@regionalna.pl, tel. kontaktowy (68) 4 700 700.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.regionalna.pl

