REGULAMIN KONKURSU
NA IMIĘ DLA PIEKARCZYKA

§ 1 Organizator Konkursu
1.Organizatorami Konkursu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, mieszcząca się przy ul. 1
Maja 1 c oraz Prezydent Elbląga, zwani w dalszej części regulaminu „Organizatorami”.
2. Organizatorzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
§ 2 Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest wybór najciekawszego imienia dla Piekarczyka, legendarnego bohatera
Elbląga i nagrodzenie autora (autorów) najciekawszej propozycji.
2. Propozycje zostaną poddane pod głosowanie trzyosobowej Komisji Konkursowej, w której skład
wchodzą: przedstawiciel Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl, Urzędu Miejskiego i Muzeum
Archeologiczno-Historycznego.
§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Elbląga bez względu na wiek.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pocztą elektroniczną (na adres:
piekarczyk@portel.pl) do dnia 7.03.2018 r. do godziny 10.00 propozycji imienia dla Piekarczyka
wraz z krótkim uzasadnieniem oraz imieniem i nazwiskiem autora propozycji i oświadczeniem o
akceptacji wszystkich punktów Regulaminu Konkursu. Osoby niepełnoletnie powinny dołączyć
również oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.
3. Organizatorzy dopuszczają do udziału propozycje zgłaszane przez zorganizowane grupy
uczestników, na przykład szkoły czy klasy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby
trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do
nagrody.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§ 4 Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu
1. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji, Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę Konkursu.
2. Konkurs trwa od 28 lutego od godz. 7:00 do 7.03.2018 do godz. 10:00, wszystkie zgłoszenia
nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Jedna osoba, bądź jedna grupa może zgłosić tylko jedną propozycję
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn
od niego niezależnych.
5. W Konkursie wezmą udział tylko kompletne zgłoszenia, w szczególności zawierające
oświadczenie o przekazaniu pełni praw autorskich na rzecz Organizatorów i zgodę na przetwarzanie
danych osobowych do celów organizacji i ogłoszenia wyników konkursu.
6. W przypadku zgłoszenia dwóch takich samych propozycji o jej ewentualnym wyborze decyduje
kolejność zgłoszenia.
7. Komisja Konkursowa nie będzie rozpatrywać nazw, które nie odnoszą się do istoty konkursu,
ponadto Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej nazwy.
6. Uczestnik Konkursu w przypadku wybrania przez Komisję Konkursową proponowanej przez
niego nazwy przekazuje wszelkie prawa autorskie dotyczące wykorzystywania nazwy na wszelkich
polach eksploatacji.
7. Nazwy niewykorzystane zostaną zarchiwizowane i nie będą wykorzystywane przez
Organizatorów.
8. Nagrodą w konkursie jest: tablet z zestawem gadżetów miejskich
9. Ostateczny wynik konkursu zostanie oficjalnie ogłoszony 8.03.2018 roku o godz. 10 przy rzeźbie
Piekarczyka na ul. Stary Rynek.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu.
2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych
podanie danych jest dobrowolne, a uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych i
ich poprawiania.
3. Zwycięzca konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości
zamieszkania na stronie internetowej portEl.pl i Urzędu Miejskiego oraz na Facebooku.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
5. Ewentualne spory odnoszące się do i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez
Organizatorów. Wszelkie decyzje Organizatorów są wiążące i ostateczne.

