REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach,
ul. Wolności 36A, 44 -240 Żory.
2. Konkurs trwa w dniach 14.12.2020 do 17.12.2020r.
3. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu
Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych.
4. Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy
tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Uczestnika na rzecz Organizatora w za kresie określonym w
Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem Organizatorowi na etapie
przyznawania nagród następujących danych osobowych Uczestnika:
a) imię i nazwisko,
b) nazwa użytkownika w serwisie Facebook,
d) adres korespondencyjny,
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele
Organizatora, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w
przeprowadzenie Konkursu.
6. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych,
w tym także prawa do żądania wydania nagro dy, nie można przenosić na inne
osoby.
7. Konkurs rozpoczyna się od opublikowania przez Organizatora na Profilu
Zadania konkursowego w poście konkursowym zwanym dalej „Postem”.
Zadaniem Uczestnika jest polubienie strony organizatora konkursu oraz
opublikowanie komentarza pod Postem na Profilu
https://www.facebook.com/mosir.zory , który jest odpowiedzią na temat
konkursu: Dlaczego lubię MOSiR Żory?
8. Odpowiedzi na zadanie konkursowe można udzielać jedynie pod Postem
Organizatora dotyczącym danego konkursu. Odpowiedzi przesyłane w inny
sposób nie będą brane pod uwagę.
9. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
10. Nagrodę za najlepszy komentarz /forma dowolna/ otrzyma 10 osób
wyłonionych przez Jury konkursowe.

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku MOSiR.
12. Nagroda obejmuje kalendarz ścienny na 2021 format A2.
13. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane
osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, n azwisko, ulicę, numer
domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych
od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu,
powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki
nagrody w wiadomości pr ywatnej na FB MOSiR lub ustalić możliwość odbioru
nagrody w puncie zlokalizowanym w Hali Sportowej MOSiR ul. Folwarecka 10.
Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu
na stronie internetowej oraz Facebooku MOSiR z podaniem jego i mienia,
nazwiska.
14. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody za pośrednictwem firmy
kurierskiej lub Poczty Polskiej do 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia
wyników Informacje o okolicznościach przetwarzania danych osobowych w
związku z uczestni ctwem w niniejszym konkursie zawarte są w załączniku
nr 1 do Regulaminu.

