„Zakochany Gostynin”
Walentynkowy Konkurs Fotograficzny
REGULAMIN
§1
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Gostynina, Wydział Promocji Miasta i
Ochrony Zdrowia, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26 - zwany dalej Organizatorem.
§2
Cel konkursu
Celem Konkursu jest przedstawienie miejsc (otwartych, ogólnodostępnych)
wyjątkowych dla zakochanych mieszkańców Gostynina, w których chętnie spędzają/
mają zamiar spędzać czas z bliską osobą.
§3
Przedmiot konkursu
Motywem przewodnim Konkursu są Walentynki w Gostyninie. Przedmiotem
Konkursu są nadesłane przez uczestników fotografie walentynkowe wykonane w
plenerze Miasta Gostynina lub w gostynińskim lokalu/ miejscu publicznym z
wykorzystaniem serca „Zakochany Gostynin”.
§4
Uczestnicy konkursu
Udział w Konkursie może wziąć każda osoba pełnoletnia, posiadająca konto na
portalu Facebook.com i będąca fanem oficjalnego fanpage’a Miasta Gostynina
znajdującego się na portalu Facebook.com pod adresem
https://www.facebook.com/UMGostynin/.
§5
Zasady udziału w konkursie
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Konkurs rozpoczyna się 14 lutego 2018 r. i trwa do 15 lutego 2018 r. do godz.
22:00.
3. Zdjęcia konkursowe należy umieszczać w komentarzach pod postem
„Zakochany Gostynin” na fb https://www.facebook.com/UMGostynin/ oraz
polubić oficjalny fanpage Miasta Gostynina
https://www.facebook.com/UMGostynin/
4. Każdy z uczestników zgłasza do Konkursu jedno zdjęcie w formacie JPG.
5. Osoby przysyłające fotografie oświadczają, że posiadają do nich pełnię praw
autorskich i majątkowych. W przypadku roszczeń ze strony osób trzecich
konsekwencje ponoszą osoby, które przysłały fotografie.
6. Do Konkursu można zgłaszać tylko własne zdjęcia wcześniej niepublikowane.

7. Serce „Zakochany Gostynin” jest obowiązkowym elementem fotografii i
biorących udział w Konkursie. W dniach od 14 do 15 lutego serce „Zakochany
Gostynin” będzie znajdowało się w wyznaczonych przez Urząd Miasta
Gostynina punktach:
- w Zamku Gostynińskim przy ul. Zamkowej 31
- w restauracji-pizzerii BORDOO ul. Wyszyńskiego 40
- w Miejskim Centrum Kultury ul. 18 Stycznia 2
- w restauracji Sahara przy ul. Rynek 6
- w Cukierni Wasiakowie ul. Rynek 21a
8. Zabronione jest składanie zdjęć sprzecznych z prawem lub dobrymi
obyczajami - takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że
zdjęcie narusza powyższe zasady decyduje Organizator.
9. Nadesłanie zdjęć na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich
prezentację na stronie internetowej www.gostynin.pl ,
https://www.facebook.com/UMGostynin/ , oraz w materiałach promocyjnych
miasta.
10. Fotografie udostępnione po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
§6
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie będą spełniały
kryteriów przedstawionych w Regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą
naruszały dobre zasady współżycia społecznego.
§7
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród za I, II i III miejsce oraz

trzech wyróżnień dla uczestników.
2. Zwycięzcą w Konkursie zostaje osoba, której fotografia zdobędzie najwięcej
polubień/ like’ów do dnia 15 lutego 2018 r. do godz. 22:00 (po godz. 22.00
post „Zakochany Gostynin” zostanie ukryty w celu zliczenia liczby polubień i
wyłonienia zwycięzcy).
3. Nagrody i wyróżnienia przewidziane w Konkursie to:
• - masaż relaksacyjny w gabinecie masażu Manawa w Zamku Gostynińskim
• - kolacja dla dwóch osób w Zamku Gostynińskim podczas reggae party
„Marleyki 2018” 24.02.2018 r.
• - trzy Voucher-y po 50 zł do wykorzystania w restauracji-pizzerii BORDOO
• - kolacja dla dwóch osób (pizza rodzinna) w restauracji Sahara w Gostyninie
• - deser lodowy dla dwojga w Cukierni Wasiakowie.
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych
nagrodach w dniu 16 lutego 2018 r. za pośrednictwem portalu facebook.
5. Przekazanie nagród/voucher-ów zwycięzcom, nastąpi w wyznaczonym przez
Organizatora terminie i miejscu, jednak nie później niż do dnia 22.02.2018 r.
6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się Organizatora ze
Zwycięzcami Konkursu do dnia 20.02.2018 r. wygrana zostanie przyznana

kolejnemu uczestnikowi, z największą liczbą polubień zdjęcia/ like’ów, w
terminie i miejscu określonym przez Organizatora.
§8
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
Regulaminie, zawieszenia konkursu lub odwołania go.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa.
§ 10
Zgłoszenie przez uczestnika swoich zdjęć do Walentynkowego Konkursu
Fotograficznego „Zakochany Gostynin” uważane będzie za akceptację warunków
niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i
wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.)
§ 11
Administratorem zebranych danych jest Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09500 Gostynin. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione
powyżej cele, wymaga uzyskania uprzedniej zgody uczestnika Konkursu.

Sponsorzy nagród

