
        Regulamin Konkursu Facebookowego 

                   pt. ”Dzień bez samochodu” 

 

I. Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie. 

 

I. Cele konkursu:  

- Promowanie zdrowego stylu życia; 

- Kształtowanie postaw proekologicznych; 

- Stworzenie szansy poznania miasta bez ulicznego hałasu oraz uciążliwego ruchu 

samochodowego. 

 

II. Zadanie konkursowe:  

1.Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmiku (max.10 sek.) 

ukazującego pieszą drogę ucznia do szkoły i umieszczenie go pod postem 

konkursowym. 

2. Każdy uczestnik może umieścić tylko jeden filmik.  

 

III. Warunki uczestnictwa:  

1.W Konkursie  mogą wziąć udział rodzice uczniów szkół z terenu miasta i gminy 

Janikowo  posiadający konto na Facebooku (dot. uczniów poniżej 13 roku życia) a 

także uczniowie posiadający konto na Facebooku. 

 

2.Konkurs trwa od dnia 10.09 do 17.09 br. do godz. 12:00. 

 

IV. Rozstrzygniecie Konkursu: 

1.O zwycięskim filmiku zdecyduje ilość polubień. 

 

2. Zwycięzca/-cy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook (Messenger). 

 

V. Obowiązek informacyjny:  

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie z siedzibą przy ul. Przemysłowej 26 w 
Janikowie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem inspektor@cbi24.pl 
 

2. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu i zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia Konkursu, art. 6 ust.1.lit. b Rozporządzenia Parlamentu 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl


Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez 
fanpage na Facebooku  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie.  
 
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w 
tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych 
osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikających z przepisów 
prawa. 
 

VI. Postanowienia końcowe: 

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego 

trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Janikowie.  

 

2. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


