Regulamin Konkursu Świątecznego
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów, zwany dalej
Organizatorem.
2. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu oraz sposób wyłonienia zwycięzców
i przyznania nagród.
Zasady konkursu:
1. Czas trwania konkursu – termin wysyłania zdjęć – do 10 stycznia 2022 r.
2. Konkurs jest konkursem otwartym. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może
być każdy, kto odwiedzi Miasteczko Bożonarodzeniowe w Koszycach Wielkich i zrobi sobie
pamiątkowe zdjęcie na tle dekoracji świątecznych.
3. Pamiątkowe zdjęcie Uczestnik musi wysłać na adres kultura@gmina.tarnow.pl do 10 stycznia
2022 r. wraz z podaniem numeru kontaktowego oraz imienia i miejscowości zamieszkania.
4. Spośród nadesłanych zdjęć powołana przez Organizatora komisja konkursowa wybierze
zwycięzcę, który otrzyma nagrodę główną – deskę snowboardową, oraz kolejne trzy miejsca
nagrodzone sankami lub ślizgami zjazdowymi (jabłuszkami).
5. O

pozostałych

wynikach

konkursu

zadecyduje

przeprowadzone

losowanie.

Łącznie

wylosowanych zostanie 17 zdjęć, ich autorzy otrzymają ślizgi zjazdowe (jabłuszka) lub sanki.
W konkursie przewidziano w sumie 10 sanek oraz 10 ślizgów zjazdowych (jabłuszek).
6. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną niezwłocznie poinformowani za pośrednictwem strony
internetowej oraz adresu e-mailowego, z którego zostało wysłane zdjęcie. Na stronie
www.gmina.tarnow.pl zostaną podane wyniki losowania oraz prac komisji konkursowej.
7. Każdy Uczestnik, biorąc udział w konkursie, tym samym wyraża zgodę na publikację nadesłanego
zdjęcia na stronie www.gmina.tarnow.pl. oraz imienia i miejscowości zamieszkania.
8. Uczestnik, który zostanie poinformowany o wygranej, powinien w terminie do 5 dni roboczych
odebrać nagrodę w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów – Urząd Gminy Tarnów,
ul. Krakowska 19, p. 100 w godzinach pracy Urzędu.
Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie zdjęcia) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu
zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

