Regulamin Konkursu „Świąteczna ozdoba choinkowa ŁKS Łódź”

§ 1 Postanownie ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „ Świąteczna
ozdoba choinkowa ŁKS Łódź” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez klub sportowy ŁKS
(dalej: „Organizator”), Al. Unii Lubelskiej 2, 90-020, Łódź, KRS 0000005092, Regon
100647566, NIP725-14-82-632.
§ 2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Nie jest pełnoletnia ale
posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 3. nie jest w żaden sposób
osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z
Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. wykonała Zadanie Konkursowe.
Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę
do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych
okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody
Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym wykonaniu przez Uczestnika ozdoby
świątecznej. Uczestnik zobowiązuje sie nagrodę dostarczyć do biura ŁKS Łódź, które mieści
się przy al. Unii Lubelskiej 2. Wzięcie udziału w konkursie i zgłoszenie się do niego jest
równoznaczne z fizycznym dostarczeniem pracy konkursowej na wyżej wskazany adres. Prac
nie można zgłaszać w parach bądź za pośrednictwem osób trzecich. Jeden uczestnik może
wyłącznie dostarczyć jedną ozdobę i to ona będzie jego elementem reprezentującym w
konkursie. Prace zgłaszane grupowo nie będą brane pod uwagę. Nagroda również jest
niepodzielna. Niepełnoletnia osoba musi dostarczyć prace konkursową wraz z opiekunem
prawnym, przy przekazaniu ozdoby świątecznej opiekun musi okazać dowód tożsamości oraz
podać wszelkie dane dziecka. Opiekun wraz z uczestnikiem zobowiązuje się podać wszelkie
dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Każda praca powinna mieć załączoną
karteczkę z imieniem, nazwiskiem, wiekiem i adresem zamieszkania, numerem telefonu
Uczestnika. Pod szczególną uwagę będzie brana samodzielność wykonania pracy.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest ŁKS,
Al. Unii Lubelskiej 2, 90-020, Łódź, KRS 0000005092, Regon 100647566, NIP 727-27-42558. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w
celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników
Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich
usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest
dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu

§ 5 Cele konkursu
•
•
•
•

Rozwijanie wyboraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
Rozwijanie wrażliwości estetycznej
Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych powrót do tradycji
wykonywania ozdób bożonarodzeniowych
Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego
Narodzenia

§ 6 Termin i warunki oddawania prac
Wszystkie prace konkursowe należy oddać do 20 grudnia, w postaci fizycznej do biura ŁKS
Łódź, które mieści się przy al. Unii Lubelskiej 2.

§ 7 Ocena prac i przyznanie nagród
Nagrodę (bon o wartości 100 zł do sklepiku ŁKS Łódź) może zdobyć jedna osoba, która
spełniła wszystkie wyżej wymienione warunki. Oceną prac i wybrem wygranej zajmują się
przedstawiciele/pracownicy ŁKS Łódź. Wygrana osoba zostanie powiadomiona telefonicznie
o wygranej, zdjęcie ozdoby świątecznej, które zostało najwyżej ocenione będzie można
zobaczyć również na oficjalnym profilu facebookowym ŁKS Łódź.
Decyzje Komisji są ostateczne i nie można ich podważyć.
Wręczenie nagród nastąpi do 31 grudnia (do końca roku)
Organizator przewiduje wyróżnienia oraz nagrody pocieszenia.
Otrzymaną nagrodę można zrealizować do dnia 31 stycznia 2018 roku. Po tym terminie
wartość nagrody przepada nieodwracalnie.

§ 8 Prawa autorskie
Uczestnik wraz z oddaniem pracy konkursowej zobowiązuje się do przeniesienia swoich praw
autorskich na Organizatora. Ogranizator może w pełni posługiwać się pracą konkursową do
celów promocyjnych i marketingowych.
§ 9 Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej ŁKS: lkslodz.pl.
Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na profilu Facebook
Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc
prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie
będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia
któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub
sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

