Regulamin
„ WAKACYJNEGO KONKURSU RODZINNEGO”
organizowanego przez Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach
przy współpracy z Gminą Zbrosławice
Postanowienia ogólne
§1
1.

2.
3.
4.

Organizatorem Wakacyjnego Konkursu Rodzinnego, zwanego dalej Konkursem, jest Bank Spółdzielczy
w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Bytomska 6, 42-600 Tarnowskie Góry,
NIP 645-10-07-332, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000122143, zwany dalej Organizatorem.
Konkurs polega na wymyśleniu hasła promującego Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach.
Konkurs jest prowadzony na terenie Gminy Zbrosławice.
Konkurs trwa od dnia ogłoszenia na portalu www.bstg.pl; i www.zbroslawice.pl; do dnia 24.08.2017r.

Nagrody
§2
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Nagrodą główną w Konkursie, za najlepsze hasło promujące Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach,
jest Rodzinna (3-osobowa) Wycieczka Weekendowa do Zakopanego, w październiku lub listopadzie
2017r. (termin do uzgodnienia), obejmująca następujące świadczenia dla każdej osoby: 2 noclegi,
przejazd, zakwaterowanie, 2 śniadania, obiadokolacja, grill, bilet wstępu na termy Chochołów.
Wyjazd organizuje i częściowo sponsoruje biuro podróży Rzemyk Travel z siedzibą w Tarnowskich
Górach, ul. Rynek 6.
Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest Telewizor PHILIPS LED 43PFT4001.
Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca jest Lodówka WHIRLPOOL BLFV8121 OX.
Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

Warunki uczestnictwa w Konkursie
§3
1.
2.

3.

4.

Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby zamieszkujące teren Gminy
Zbrosławice zwani dalej Uczestnikami.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji
i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin do pierwszego stopnia pokrewieństwa lub
powinowactwa.
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez prawidłowe wypełnienie karty zgłoszeniowej
dostępnej
na portalu www.bstg.pl; i www.zbroslawice.pl; lub wrzucenie papierowej karty
zgłoszeniowej do urny w placówce Banku w Zbrosławicach przy ulicy Wolności 109a lub w Urzędzie
Gminy Zbrosławice przy ul. Oświęcimskiej 2.
Papierowe karty zgłoszeniowe dostępne będą w placówce Banku Spółdzielczego w Zbrosławicach przy
ulicy Wolności 109a oraz budynkach Urzędu Gminy Zbrosławice:
- Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2,
- Zbrosławice, ul. Wolności 89,
- Kamieniec, ul. Tarnogórska 4,
- Kamieniec, ul. Tarnogórska 34.

Zasady uczestnictwa w Konkursie
§4
1.

2.

3.

Na kartach zgłoszeniowych, o których mowa w ust. 3 § 3, Uczestnicy podają:
a) hasło promujące Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach
b) imię i nazwisko
c) PESEL
d) adres zamieszkania
e) telefon kontaktowy i/lub adres e-mail
Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone wyłącznie hasła, które:
a) nie naruszają praw autorskich i nie są zabronione przez prawo,
b) nie naruszają prywatności i godności innych osób,
c) nie zawierają treści powszechnie używanych za wulgarne i obraźliwe.
Uczestnicy wysyłający kartę zgłoszeniową elektronicznie lub wrzucający kartę zgłoszeniową do urny
wyrażają zgodę na udział w Konkursie i akceptują warunki i zasady określone w Regulaminie.

Zasady wyłonienia zwycięzców i wydania nagród
§5
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową w celu:
a) zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu,
b) dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu,
c) dokonania wyboru zwycięzcy konkursu,.
W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.
Komisja Konkursowa spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych kart zgłoszeniowych wybierze
3 najlepsze hasła promujące Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach, a ich autorów nagrodzi zgodnie
z zapisami § 2 niniejszego regulaminu.
Osoby biorące udział w Konkursie z naruszeniem niniejszego regulaminu zostaną przez Komisje
Konkursową zdyskwalifikowane i pozbawione udziału w Konkursie, a zgłoszone przez nie hasła nie
podlegają rozpatrywaniu. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega reklamacji przewidzianej w § 8.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 2 września 2017 roku na imprezie kulturalno – rozrywkowej
Dramatalia 2017 roku organizowanej przez Gminę Zbrosławice.
Nagrody będą do odebrania w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu w placówce Banku
Spółdzielczego w Tarnowskich Górach usytuowanej na terenie gminy Zbrosławice przy ul. Wolności
109a.
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 7 dni od ogłoszenia przez Organizatora listy
zwycięzców, na imprezie, o której mowa w ust. 4 powyżej, prawo do nagrody wygasa.

Prawa autorskie
§6
1.
2.

Organizator z chwilą wydania nagród nabywa prawa autorskie do nagrodzonych haseł reklamowych.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do haseł reklamowych powstałych w trybie
przeprowadzenia Konkursu nastąpi z chwilą określoną w ust. 1 na wszystkich polach eksploatacji
dostępnych w tym momencie oraz w czasie późniejszym, nieograniczonym, bez względu na formę,
układ i czas, w szczególności w zakresie:
a) publicznego udostępniania haseł reklamowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, m.in. w Internecie,
b) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów, na płyty CD oraz na każdy inny
dowolny nośnik,
c) zwielokrotniania dowolną techniką,
d) rozpowszechnienia i wprowadzanie do obrotu,
e) wykorzystywanie w materiałach informacyjnych, wydawniczych, edukacyjnych, w mediach
audiowizualnych i elektronicznych.

Dane osobowe
§7
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bank Spółdzielczy w Tarnowskich
Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 6, 42-600 Tarnowskie Góry.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn zm.) z dnia 29 sierpnia 1997r.
oraz zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach oraz
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
Zebrane dane mogą być przetwarzane wyłącznie przez Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach i nie
będą przez Bank udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem obowiązków wynikających z przepisów
prawa.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Konkursie.
Dane osobowe Zdobywców Nagród w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zostaną
opublikowane w gazecie „Wieść z Gminy” oraz na portalu www.bstg.pl; i www.zbroslawice.pl

Postępowanie reklamacyjne
§8
1.

2.

3.

Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Konkursu od dnia rozpoczęcia Konkursu, do
najpóźniej 14 dni po dacie ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje, które wpłyną po 14 dniu od
daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny
adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna
zostać przesłana listem poleconym na adres Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach:
ul. Bytomska 6, 42-600 Tarnowskie Góry.
Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

Ograniczenie roszczeń
§9
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy
zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
2. Przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych
od Organizatora.
3. Udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.
Postanowienia końcowe
§ 10
1.
2.
3.

4.

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych
mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia regulaminu.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem
www.bstg.pl. i www.zbroslawice.pl
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację materiałów fotograficznych i video z ich
wizerunkiem, zarejestrowanych przez Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach oraz Gminę
Zbrosławice, 2 września 2017 roku na imprezie kulturalno – rozrywkowej Dramatalia 2017 roku
organizowanej przez Gminę Zbrosławice oraz podczas odbioru nagród, na stronach internetowych oraz
w publikacjach prasowych i pozostałych publikacjach internetowych, celem podsumowania i promocji
wydarzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów
prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

