§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs.
2. Wyłącznym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w
Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (zwane dalej Organizatorem). Konkurs nie jest w żaden sposób
przeprowadzany, sponsorowany ani związany z portalem Facebook.
3. Konkurs polega na głosowaniu na najlepsze POLSKO-SŁOWACKIE WYDARZENIE ROKU 2018 pod
postem dotyczącym konkursu. na fanpage'u
https://www.facebook.com/StowarzyszenieEuroregionKarpacki/
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

2.

Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Brak podania danych
osobowych wyklucza uczestnika z udziału w Konkursie.
§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs trwa w terminie 01.02 - 31.03.2019 r.
2. W konkursie zwycięża wydarzenie, które otrzymało najwięcej lajków i pozytywnych komentarzy pod
postem.
3. Głosy i komentarze niespełniające określonych Regulaminem warunków nie będą brały udziału
w konkursie.
4. Ze zwycięzcą konkursu organizator skontaktuje się osobiście.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Konkursu.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu tygodnia od jego zakończenia. Organizator zastrzega sobie
prawo do wydłużenia tego terminu.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na naszym fanpage'u
https://www.facebook.com/StowarzyszenieEuroregionKarpacki/ oraz na stronie www.karpacki.pl .

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmieniona treść
zostanie niezwłocznie opublikowana na fanpage'u
https://www.facebook.com/StowarzyszenieEuroregionKarpacki/
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Konkurs nie
podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004
roku Nr 4, poz. 27 z późn.zm.).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu
w każdym czasie.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).

