REGULAMIN
WALENTYNKOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie
Sp. z o.o. (dalej „Organizator”).
2. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z pózn. zm.).
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z
niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego warunków.
4. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy. W przypadku uczestników
poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda prawnych opiekunów.

§ 2. Udział w Konkursie
1. Konkurs rozpoczyna się od dnia 11.02.2017r. i trwa do 18.02.2017 r.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie zaakceptowanie zgody na podanie
i przetwarzanie danych osobowych oraz zgodna na upublicznienie
swojego
wizerunku
na
stronie
www.parkwodnychelm.pl
oraz
www.facebook.com/chelmskiparkwodny w celach konkursowych innych
publikacjach Organizatora.
3. Uczestnik konkursu zobowiązuje się wypełnić stosowne oświadczenie
każdorazowo na prośbę Organizatora.
4. Nagrodą w konkursie są do wyboru przez zwycięzcę:
- indywidualny seans saunowy połączony z 200 minutowym dostępem
do strefy basenowej, przeprowadzony w Chełmskim Parku Wodnym
- nielimitowane
Wodnego

wejście

do

strefy

basenowej

Chełmskiego

Parku

- indywidualna lekcja Squasha z instruktorami Chełmskiego Parku
Wodnego
- trzygodzinny pobyt w kręgielni Chełmskiego Parku Wodnego
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5. Od 11.02.2017 r.
w całym obiekcie będzie możliwość wykonania
konkursowej fotografii, która zostanie nagrodzona zgodnie z § 2 pkt 4
niniejszego regulaminu.. Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać
fotografie, następnie udostępnić ją w komentarzy do wydarzenia na
Funpage, oznaczając miejsce wykonania fotografii jaki Chełmski Park
Wodny. Należy pamiętać, aby w czasie trwania konkursu profil, na którym
udostępnione jest zdjęcie, był profilem publicznym.
6. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby
pozostające z nim w stosunku zlecenia lub w innym stosunku
cywilnoprawnym, oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego
stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.
7. Pary, które chcą wziąć udział w konkursie, nie mogą tego zrobić za
niczyim pośrednictwem. Jedno udostępnione zdjęcie oznacza zgłoszenie
się do konkursu jednej pary.
8. Dołączając do konkursu, zobowiązujesz się do odebrania nagrody w
przypadku wygranej. Organizator może wymagać potwierdzenia, że
spełniasz wszystkie warunki regulaminu.
9. Każda osoba może udostępnić tylko jedno zdjęcie konkursowe. Jeśli na
jednym profilu zostanie udostępniona większa ilość zdjęć, żadne z nich
nie będzie brało udziału w konkursie.
10.Zdjęcie nie może zawierać obraźliwych, wulgarnych i łamiących prawo
treści. Jeśli Organizator uzna, że zamieszczone zdjęcie narusza
Regulamin, nie będzie ono brało udziału w konkursie.
11.Biorąc udział w konkursie, potwierdzasz, że jest one twoją własnością i
posiadasz wszystkie prawa autorskie do udostępnionego zdjęcia.
12.Zwycięzca zostanie wybrany
do dnia 20.02.2017r. Ze zwycięzcą
skontaktujemy się poprzez wiadomość Facebooku. Zwycięzca jest
zobowiązany do odpowiedzi na wiadomość w ciągu 7 dni. Jeśli zwycięzca
nie odpowie w tym czasie, traci on tym samym wszystkie prawa do
nagrody, a Organizator wybiera wówczas kolejnego zwycięzcę.
13.Nagród nie można go wymienić na gotówkę. Uczestnik może zrzec się
prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na
inną osobę.
14.Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia
Konkursu.
15.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani współtworzony przez
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Instagram oraz FaceBooka.
16.Każda para biorąca udział w konkursie wyraża zgodę, aby Organizator
umieścił zdjęcie, który wygra wraz z podaniem imienia i nazwiska
zwycięzcy na fanpage’u Chełmskiego Parku Wodnego.
17.Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. Wszelkie spory
związane z Regulaminem lub konkursem będą rozpatrywane przez
właściwy sąd powszechny w Polsce.

Organizator: Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o.;
ul. Okszowska 41, 22-100 Chełm. NIP 563-19-53-367
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