Załącznik do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Przemków nr 19/2019 z dnia 18.04.2019 r.

Regulamin konkursów organizowanych przez Nadleśnictwo Przemków za pośrednictwem portalu Facebook
§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy prowadzone przez Nadleśnictwo Przemków
wyłącznie na portalu Facebook.
2. Inicjatorem konkursów jest PGL LP Nadleśnictwo Przemków, Szklarki ul. Ceglana 3; 59-170 Przemków, zwane dalej
„Organizatorem”.
3. Konkursy organizowany są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Biorący udział w konkursie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
§2. Zasady Konkursów
1. Celami konkursów są: szerzenie wiedzy z zakresu ekologii i leśnictwa, edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa
oraz promocja lasów Nadleśnictwa Przemków i wiedzy o nich.
2. Organizator powołuje Jury w skład którego wchodzą Administratorzy oraz Redaktorzy prowadzący fanpage’a
Nadleśnictwa Przemków:
- Adrianna Tobuch - Administrator fanpage`a/Przewodnicząca Jury
- Kacper Borkowski – Redaktor fanpage`a
- Iwona Olejnik – Redaktor fanpage`a
3. Ich zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem i terminowością konkursów, rozstrzygnięcie konkursów,
wyłonienie zwycięzców, powiadomienie o wynikach konkursów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
4. Konkursy przeznaczone są dla wszystkich użytkowników Facebook, którzy polubili i obserwują profil Nadleśnictwa, za
wyjątkiem pracowników Nadleśnictwa Przemków.
5. Konkursy oparte są na współzawodnictwie, a sposób wyłaniania zwycięzców, zgłaszania odpowiedzi/wysyłania prac
itd. będzie podany w opisie każdego konkursu indywidualnie.
6. Laureaci konkursów uprawniają Organizatora do udzielania dalszej licencji na wykorzystanie tworzonych w ramach
konkursów materiałów – utworów stanowiących przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (ze
szczególnym uwzględnieniem prezentacji, zdjęć, materiałów wideo, materiałów edukacyjnych, opracowań).
7. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem.
§3. Nagrody
1. Jury przyznaje nagrody komisyjnie i podaje wyniki konkursów do wiadomości publicznej.
2. Nagrody rzeczowe będą przesłane na dane adresowe podane przez osoby, które wygrały i udostępniły dane adresowe
do wysyłki. Nagrody wysyłane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty
w siedzibie Nadleśnictwa Przemków po uprzednim umówieniu terminu odbioru nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podane nieprawidłowe dane, uniemożliwiające wysłanie nagrody. W
wypadku niemożności skontaktowania się nagroda przepada po 60 dniach od ogłoszenia wyników Konkursów. Za
nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
§ 4. Postanowienia końcowe, ochrona danych osobowych
1. Regulamin Konkursów dostępny jest publicznie na stronie internetowej Nadleśnictwa Przemków:
https://przemkow.wroclaw.lasy.gov.pl/ w zakładce TURYSTYKA  REGULAMINY.
2. Wszelkie zażalenia z tytułu organizowanego Konkursu można zgłaszać w formie wiadomości prywatnej na profil
Nadleśnictwa w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursów.
3. Zażalenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
5. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,
które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

