
 
 

Regulamin konkursu na Facebooku: 

„Najpiękniejsza choinka bożonarodzeniowa” 

 

 

1. WARUNKI OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Konkursu jest Rzeszowski Dom Kultury.  

1.2. Konkurs odbywa się w ramach IV Budziwojskiego Kiermaszu Bożonarodzeniowego. 

1.3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu  

na stronie www.rdk.rzeszow.pl, na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony  

w formie załącznika. 

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

2.1. Konkurs potrwa od dnia 11.12.2020 r. do dnia 21.12.2020 r. 

2.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 29.12.2020 r.  

 

3. ZASADY KONKURSU 

3.1. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu jako komentarza pod wpisem 

konkursowym na stronie www.facebook.com/RDK.Rzeszow zdjęcia choinki, która została 

wcześniej  przystrojona przez Uczestnika konkursu. 

3.2. Udostępniając zdjęcie, Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawo autorskie  

do dysponowania zdjęciem oraz że przysługują mu prawa autorskie do zdjęcia, które nie 

są ograniczone na rzecz osób trzecich lub, że przysługują mu prawa do korzystania  

ze zdjęcia obejmujące w szczególności prawo do prezentowania zdjęcia w internecie. 

Uczestnik oświadcza, iż osoby utrwalone na przesłanym zdjęciu, których zgoda jest 

konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swego wizerunku.   

3.3. Udział  w Konkursie skutkuje udzieleniem Organizatorowi konkursu prawa  

do nieodpłatnego wykorzystywania prac na następujących polach eksploatacji: druków  

w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz  

w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia w ramach działań 

Rzeszowskiego Domu Kultury.  

3.3. Nagrody zostaną przyznane autorom trzech najciekawszych zdjęć, a ich wyboru dokona 

Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury.  

3.4.  W wyłonieniu zwycięskich zdjęć pod uwagę brane będą: kreatywność, zaangażowanie 

oraz autentyczność wykonanej pracy. 

3.5. Informację o wygranej Uczestnik otrzyma w formie komentarza pod wpisem 

konkursowym na stronie www.facebook.com/RDK.Rzeszow. 



 
 

3.6. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jednokrotnie. 

 

4. NAGRODY 

4.1. Przewidziane nagrody to kosze upominkowe, w których znajdować się będą  przedmioty 

wykonane przez lokalnych rzemieślników i rękodzielników: np. ceramika, miód, świeca 

ozdobna itp. Taki sposób nagradzania ma za zadanie promować kulturę i tradycję regionu 

związaną ze Świętami Bożego Narodzenia oraz wspierać lokalnych przedsiębiorców.  

4.2. Uczestnicy, którzy zostaną wyłonieni jako laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody 

rzeczowe:   

I miejsce – o wartości ok. 300 zł 

II miejsce – o wartości ok. 200 zł 

III miejsce – o wartości ok. 100 zł 

   

5. WYDAWANIE NAGRÓD 

5.1. Odbiór nagród nastąpi w siedzibie Organizatora. Zwycięzca ma dwa tygodnie  

od rozstrzygnięcia konkursu na odbiór nagrody osobiście od 29.12.2020 r.  

do 12.01.2021 r. w dni robocze od godziny 9:00 do 18:00. Nagrody nie podlegają zamianie 

na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

5.2. W przypadku odmowy przyjęcia lub nie odebrania nagrody zwycięzca traci prawo  

do nagrody i staje się ona własnością Organizatora. 

5.3. W przypadku sytuacji spornych, ostateczna decyzja o wyłonieniu zwycięzcy należy  

do Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne i nieodwołalne. 

 

6. INNE POSTANOWIENIA  

6.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu i jest 

dostępny na stronach i profilach Rzeszowskiego Domu Kultury. 

6.2.  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych 

uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 

6.3. Uczestnik wyraża zgodę za wykorzystanie przez Organizatora udostępnionego zdjęcia  

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wygrane zdjęcia zostaną opublikowane  

na profilu Rzeszowskiego Domu Kultury na portalu Facebook oraz na stronie Organizatora. 

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy naruszających standardy   

Facebooka. 

6.5. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury. 

6.6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, 

administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest 

znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation  



 
 

z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez 

uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi 

www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

Konkursu przez Organizatora. 

6.7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

6.8. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 o grach 

hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.). 

6.9. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji udostępnionych zdjęć, w efekcie której 

istnieje możliwość nie wyłonienia zwycięzcy konkursu.  

6.10.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.  

6.11. Organizator Konkursu bez konieczności poinformowania Uczestnika konkursu nie 

zaklasyfikuje do udziału w nim pracy naruszającej obowiązujące przepisy prawa, 

naruszające uczucia osób trzecich, zawierające treści powszechnie uznane za społecznie 

niewłaściwe i naganne moralnie, zawierające wizerunki obiektów, będące znakami 

zastrzeżonymi, naruszających inne postanowienia niniejszego regulaminu. 

 

 


