Regulamin konkursu „Bajkowa postać z 'Czasem Chojnic'”
§1
Postanowienia ogólne
Konkurs dla czytelników „Czasu Chojnic” pod nazwą „Bajkowa postać z 'Czasem Chojnic'”
organizowany jest przez Magraf s.c. Sławomir Grzmiel Lidia Grzmiel z siedzibą w Bydgoszczy
przy ul. Dolina 57. Partnerem jest sklep Resler Junior (właściciel Łucja Resler), który jest
sponsorem nagród.
§2
Konkurs przeprowadzony zostanie na łamach „Czasu Chojnic” w terminie od 10 maja 2018
roku do 30 maja 2018 roku, przy czym prace można dostarczać do redakcji przy ul. Krętej 4
89-600 w Chojnicach osobiście lub pocztą do 28 maja 2018 roku, rozdanie nagród nastąpi 30
maja 2018 roku podczas Wielkiego Dnia Dziecka na Starym Rynku w Chojnicach, a 7 czerwca
2018 roku na łamach tygodnika ukaże się lista zwycięzców i fotografie z wręczenia nagród.
§3
W zabawie może uczestniczyć każdy młody czytelnik tygodnika, którego reprezentuje prawny
opiekun (np. rodzic) – z wyjątkiem pracowników i współpracowników organizatora, a także z
wyjątkiem osób, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu
oraz członków ich najbliższych rodzin.
§. 4
Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Celem konkursu jest wybór najładniejszej pracy plastycznej na zadany temat z
wykorzystaniem gazety. Należy wykonać z użyciem elementów tygodnika (stron, wyciętych
liter lub innych fragmentów) pracę przedstawiającą ulubioną bajkową postać.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. W konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, ale muszą mieć na to zgodę
pełnoletniego opiekuna prawnego.
4. Jeden czytelnik tygodnika może dostarczyć maksymalnie trzy prace.
5. Wraz z pracą należy dostarczyć wypełniony kupon: podać imię i nazwisko dziecka, jego
wiek, dane opiekuna oraz numer telefonu, pod którym organizatorzy będą mogli się
kontaktować ze zwycięzcami. Dane te będą wykorzystane wyłącznie do celów związanych z
konkursem.
6. Prace będą przyjmowane w redakcji tygodnika mieszczącej się w Chojnicach przy ul. Krętej
4 w terminie od 10 maja 2018 roku do 28 maja 2018 roku do godz. 16.00. Można je przynosić
osobiście lub przesyłać pocztą.

7. Dostarczając pracę, autor oświadcza, że jest jej twórca i że nie doszło do naruszenia praw
osób trzecich.
8. Czytelnik, dostarczając pracę, wyraża zgodę na wykorzystanie jej przez organizatorów do
celów związanych z realizacją konkursu, w tym wykorzystanie danych osobowych autora pracy
oraz na publikację wizerunku w fotorelacji z wydarzenia. Wyraża także zgodę na późniejsze
dowolne wykorzystanie pracy do promowania „Czasu Chojnic”.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmówienia przyjęcia prac niespełniających
podstawowych warunków technicznych (np. niestandardowych gabarytów). Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo odmówienia przyjęcia pracy, która może w jakimkolwiek stopniu
naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy obyczajowe.
10. Organizatorzy nie będą zwracać dostarczonych prac.
11. Przesłanie/dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego regulaminu.
§. 5
Wyłonienie zwycięzców konkursu i nagrody
1. Organizatorzy konkursu powołają jury składające się z minimum trzech osób.
2. Jury, oceniając zdjęcie, weźmie pod uwagę pomysłowość w przedstawieniu tematu,
nietuzinkowość, estetykę wykonania, walory artystyczne. Może przy tym uwzględnić wiek
uczestnika.
3. Organizatorzy przyznają dwa pierwsze miejsca.
4. Autorzy najlepszych prac zostaną powiadomieni telefonicznie o sposobie i trybie odbioru
nagród.
5. Nagrodami w konkursie są dwa bony po 100 zł do wykorzystania w sklepie Resler Junior.
6. Nagrody zostaną wręczone podczas Wielkiego Dnia Dziecka, który odbędzie się na Starym
Rynku w Chojnicach 30 maja 2018 roku.
§. 6
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatorów wyłącznie w
celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji
uczestnika konkursu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i
miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania
konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Organizatorzy będą przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem

ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i nie będą przekazywać danych
osobowych uczestników konkursu innym podmiotom.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych
niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w konkursie może prowadzić do
odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.
§. 7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady zabawy. Udział w
konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorom przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o
zasady określone w niniejszym regulaminie.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.
Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.
4. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie
mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły
wyższej.
§8
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian zasad konkursu.
§9
Organizatorzy oświadczają, że nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz., 361 z
późniejszymi zmianami).
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma prawo powszechnie
obowiązujące.

