Regulamin konkursu:
„Portret kota”
I. Postanowienia ogólne
§ 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Portret kota”.
Przedmiotem Konkursu jest wybór najciekawszych prac przedstawiającego temat konkursu.
§ 2 Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Grupa Wydawnicza Akord Śpiewające
Brzdące („Organizator Konkursu”).
§ 3 Konkurs jest organizowany na oficjalnym fanpage’u czasopisma "Twoje Przedszkole. Pomocnik
nauczyciela" https://www.facebook.com/twojeprzedszkole.net
§ 4 Konkurs trwa od 11 do 16 lutego 2015.
II. Uczestnicy konkursu
§ 5 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które wyślą do Organizatora Konkursu prace w
formie 1 zdjęcia obrazującego temat konkursu (portret kota) i wyślą je prywatną wiadomością na
fanpage’u https://www.facebook.com/twojeprzedszkole.net wraz z krótkim opisem oraz imieniem i
nazwiskiem autora oraz adresem e'mail. Adres e'mail Uczestnika Konkursu będzie znany wyłącznie
Organizatorowi Konkursu i nie będzie udostępniany osobom trzecim.

§ 6 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane
osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w
celu realizacji Konkursu.
III. Zasady przebiegu konkursu
§8
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają dwie osoby
odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury).
§9
1.Warunki przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika są następujące:
a) zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminem Konkursu, który znajduje się
nieprzerwanie pod linkiem wskazanym na fanpage’u,
b) wysłanie pracy konkursowej prywatną wiadomością na profilu
https://www.facebook.com/twojeprzedszkole.net w terminie obowiązywania Konkursu,
2. Celem postawionym przed Uczestnikami Konkursu jest przysłanie zdjęcia pracy plastycznej na
temat "Portret kota". Sposób ujęcia tematu konkursu i technika plastyczna są dowolne.
3. Każdy z Uczestników Konkursu może wysłać tylko jedno zdjęcie (wraz z opisem) w formacie
JPG, w maksymalnym rozmiarze 5 MB.

4. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu
zdjęcie jest samodzielnym i oryginalnym utworem oraz, że przysługują mu autorskie prawa
osobiste i majątkowe do fotografii.
5. Przesłane fotograficzne zgłoszenia będą publikowane na stronie na stronie
https://www.facebook.com/twojeprzedszkole.net
7. Konkurs wygrywają Uczestnicy, których fotografie będąca przedmiotem konkursu będą uzane
przez jury za najciekawsze.
8. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowani na fanpage "Twojego Przedszkola.
Pomocnika nauczyciela" https://www.facebook.com/twojeprzedszkole.net w dniu 17 lutego 2015
roku..
IV. Nagrody
§ 10
1. W konkursie przewidziano następujące nagrody dla Uczestników konkursu: pacynki kota
2. Organizator Konkursu ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie, które zostaną
wysłane Nagrodzonym do dnia 24 lutego 2015 roku.

V. Postanowienia końcowe
§ 12
1. Regulamin Konkursu umieszczony jest nieprzerwanie na ogłoszeniu konkursowym na profilu
https://www.facebook.com/twojeprzedszkole.net pod wskazanym tam linkiem.
5. Przedmiotowy konkurs nie jest związany z Facebookiem w żaden sposób. Uczestnicy Konkursu
zrzekają się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Facebooka z tytułu szkód
mogących powstać w ramach organizowanego Konkursu.
6. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne zakceptacją warunków niniejszego
Regulaminu.

