Regulamin konkursu fotograficznego „Cztery Pory Roku”
1. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. Cztery Pory Roku jest firma Wind Service Sp.
z o.o. z siedzibą przy ul. Gotarda 9,02-683 Warszawa, prowadząca inicjatywę „Żyj z
energią".
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Uczestnikiem Konkursu mogą być:
- I kategoria: świetlice wiejskie Gminy Darłowo,
- II kategoria: osoby fizyczne – mieszkańcy powiatu sławieńskiego.
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Każdy uczestnik może przesłać do 4 zdjęć w trakcie trwania całego konkursu. Zdjęcia
należy wysyłać do 20 dnia każdego miesiąca. Prace konkursowe oraz wypełnioną przez
uczestnika w sposób elektroniczny Kartę Zgłoszeniową
elektroniczną na adres: zyjzenergia@windservice.eu

należy

przesłać

pocztą

4. Przyjmowanie prac do konkursu trwa od dnia ogłoszenia, t.j. od 21 marca 2018 r. do 31
grudnia 2018 roku.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu
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7. Konkurs polega na dostarczeniu do 4 zdjęć w ciągu trwania całego konkursu w formacie
.jpg w wersji elektronicznej.
8. Wyłonienie zwycięzców w konkursie przeprowadzone zostanie dwuetapowo.
Etap 1 – Zdjęcia wezmą udział w głosowaniu pod adresem www.facebook.com/zyjzenergia/
w terminie do ostatniego dnia miesiąca (do godziny 23:59). Zdjęcie, które otrzyma
największą liczbę głosów internautów w danym miesiącu (liczą się przyciski reakcji „lubię
to” oraz „super”), zostanie nagrodzone voucherem o wartości 50 zł.
Etap 2 – Organizator spośród wszystkich zdjęć nadesłanych w trakcie trwania całego
konkursu wyłoni 12, które umieści w kalendarzu na 2019 r. a ich autorzy otrzymają
kalendarz oraz nagrodę niespodziankę.
9. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wyłonienia
wiadomością wysłaną na adres e-mail, który został podany w trakcie rejestracji zgłoszenia.
10. Nagrody w konkursie zostaną wysłane laureatowi na adres wskazany w zgłoszeniu.
11. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
12. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, a także dostępny
do wglądu w siedzibie Organizatora.
13. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook.
Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze
oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a
nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu
Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje
przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

