Regulamin konkursu na facebooku
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni z
siedzibą w Łapczycy 334.
2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która ma
swój profil w serwisie Facebook.pl
§2. Zasady promocji
1. Konkurs odbywa się na profilu Marek Bzdek Wójt Gminy Bochnia w serwisie Facebook pod
adresem https://www.facebook.com/marek.bzdek1/
2. Konkurs trwa od momentu umieszczenia postu o konkursie na profilu Marek Bzdek na
Facebooku w dniu 10.07.2018 (wtorek) do dnia 13.07.2018 do godz.12.00 (piątek).
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w piątek 13.07.2018 do godziny 20.00.
4. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które są użytkownikami portalu Facebook i
wezmą udział konkursie.
5. Konkurs polega na "zalajkowaniu" i udostepnieniu (publicznym) posta na swoim profilu na
portalu Facebook. Post dotyczy informacji o #bike&fitness Małopolska
6. Osoby, które chcą brać udział w losowaniu wejściówek do strefy fitness VIP z Ewą
Chodakowską, oprócz czynności wskazanych w §2 ust 5 ,muszą napisać pod postem komentarz o
treści "EWA"
7. Nagrodami w konkursie jest jeden tablet, 30 kubków oraz 10 wejściówek do strefy fitness VIP z
Ewą Chodakowską.
§3. Prawa i obowiązki Uczestników
1. Obowiązkiem Uczestnika konkursu jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu pod
rygorem wykluczenia z uczestnictwa w konkursie, w sytuacji naruszenia postanowień Regulaminu
lub innych norm ogólnych, takich jak zachowanie niezgodne z obowiązującym prawem, normami
współżycia społecznego i moralnymi, społecznie nieakceptowanymi oraz naruszającymi zasady
etykiety.
2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
§4. Prawa i obowiązki Organizatora
1. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby będący pracownikami Organizatora lub Urzędu
Gminy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, a w
skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy
naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest
ostateczna.
3. Nagrody będą mogły być odebrane wyłącznie podczas #bike&fitness Małopolska bądź w
sekretariacie Urzędu Gminy.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie
postanowień regulaminu. Zgłoszeń można dokonywać pod adresem ug@bochnia-gmina.pl
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać na adres e-mail ug@bochnia-gmina.pl
Operator rozpatrzy reklamacje w ciągu 30 dni roboczych od daty ich przesłania.

