REGULAMIN KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJ UMAJONA KAPLICZKA”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pt. „ Najpiękniej Umajona Kapliczka” (zwany dalej: Konkurs) jest Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z siedzibą: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, wpisane
do rejestru stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000255294, NIP: 8351547886, REGON: 100190322, zwane dalej LGD „Kraina
Rawki”.
2. Konkurs ogłoszony jest w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki”
w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Konkurs polega na wybraniu najpiękniej Umajonych Kapliczek z obszaru działania LGD „Kraina Rawki”,
tj. z terenu Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów,
Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek.
4. LGD „Kraina Rawki” informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany,
popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, który jest dostępny w sieci Internet pod adresem:
http://www.facebook.com (zwany dalej: Facebook), ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym
zastrzeżonym przez Facebook Inc. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność
za naruszenia niniejszego regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć
postanowieniami niniejszego regulaminu, uczestnicy Konkursu powinni skierować swoje roszczenia do LGD
„Kraina Rawki”, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu.
5. Konkurs realizowany jest w terminie 8 maja – 5 czerwca 2020 roku i składa się z etapów:
a. Przesyłanie zgłoszeń od 8 do 15 maja 2020 roku.
b. Głosowanie na Facebooku od 18 do 31 maja 2020 roku.
c. Ogłoszenie zwycięzców od 1 do 5 czerwca 2020 roku.
6. LGD „Kraina Rawki” oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową i loterią promocyjną, której wynik zależy
od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z. 2016
r. poz. 471 z późn. Zm.)
§2
CELE KONKURSU
1.
2.
3.
4.

Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
Prezentacja przyozdobionych przydrożnych i przydomowych kapliczek z okazji majowych nabożeństw.
Kultywowanie tradycji przez mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”.
Inwentaryzacja zasobów obszaru LGD „Kraina Rawki”.
§3
UCZESTNICY

Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy, sołectwa i organizacje pozarządowe mające siedzibę na obszarze
działania LGD „Kraina Rawki”, tj. na terenie Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa
Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek.
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§4
FORMA ZGŁOSZENIA
1. Wykonać zdjęcie umajonej kapliczki i wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym przesłać je na adres
biuro@krainarawki.eu. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie 8 – 15 maja 2020 roku.
Decydować będzie data przesłania zgłoszenia.
2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedno zgłoszenie.
3. Formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu należy wypełnić, wydrukować,
podpisać, zeskanować i przesłać mailowo na adres biuro@krainarawki.eu.
4. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych zdjęć wykonanych metodą cyfrową. Zdjęcie musi być wykonane
w 2020 roku, nadesłane w formacie JPG i nie może przekroczyć 20 MB.
5. Zgłoszenia niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
§5
GŁOSOWANIE
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Głosowanie konkursowe zostanie przeprowadzone na portalu społecznościowym Facebook na osi czasu
LGD „Kraina Rawki” w dniach od 18 do 31 maja 2020 roku.
Aby móc zagłosować w Konkursie, należy posiadać aktywny profil na Facebooku, zgodnie z definicją tego
pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym
przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka.
Głosowanie odbywa się poprzez użycie przycisku „Lubię to”, dla zdjęcia wybranej kapliczki
z zaprezentowanych w Albumie konkursowym. Jedna osoba może oddać po 1 głosie na każde
z konkursowych zdjęć przy użyciu wyłącznie jednego konta osobistego w serwisie www.Facebook.com
Głosujący mogą udostępniać prace konkursowe na swoich profilach.
Zdjęcia zgłoszonych kapliczek zostaną opublikowane na Facebooku na LGD „Kraina Rawki” pod adresem:
https://www.facebook.com/krainarawki/.
Laureatami konkursu zostaną Uczestnicy, których Umajona Kapliczka uzyska najwięcej głosów,
z zastrzeżeniem § 6 ust. 5.
W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy
w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie
Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
§6
NAGRODY

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Nagrodami w konkursie są bony do sklepów Bricomarché Rawa Mazowiecka i Bricomarché Skierniewice.
Nagroda I stopnia – bony o łącznej wartości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100).
Nagrodę I stopnia zdobywa Uczestnik, który zajął I miejsce w głosowaniu.
Nagroda II stopnia – bony o łącznej wartości 400,00 zł brutto (słownie: czterysta złotych 00/100). Nagrodę
II stopnia zdobywa Uczestnik, który zajął II miejsce w głosowaniu.
Nagroda III stopnia – bony o łącznej wartości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100). Nagrodę
III stopnia zdobywa Uczestnik, który zajął III miejsce w głosowaniu.
Wyróżnienie – bony o łącznej wartości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100). Członkowie
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” mają możliwość przyznać maksymalnie
9 wyróżnień dla Uczestników Konkursu. Wyróżnienia będą przyznawane na podstawie oceny własnej.
W przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia bony zostaną przeznaczone przez Uczestnika na cele
społeczne związane z utrzymaniem lub poprawą estetyki miejscowości, w której zlokalizowana jest
kapliczka zgłoszona do Konkursu.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

7.

Nagrody współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałnia "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
§7
OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.krainarawki.eu oraz profilu LGD „Kraina Rawki”
na portalu społecznościowym Facebook do dnia 5 czerwca 2020 roku do godz. 16:00.
2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie LGD „Kraina Rawki” lub może zostać przesłana pocztą.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy zgłoszeniu,
w szczególności za zmianę danych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwają pracownicy Biura LGD „Kraina Rawki”.
§8
PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO ZDJĘCIA
1.

Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i/lub posiada prawa autorskie
majątkowe do zdjęcia, które przesłał w zgłoszeniu do Konkursu oraz, że nie naruszają one praw osób
trzecich.
2. Z chwilą przesłania zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw
majątkowych do zdjęcia na rzecz LGD „Kraina Rawki”, w tym do utrwalania i zwielokrotniania zdjęć oraz
wprowadzania do obrotu.
3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację przez LGD „Kraina Rawki” na stronie internetowej, w mediach
społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanego zdjęcia,
a także na wykorzystanie zdjęcia w celach promocyjnych i statutowych LGD „Kraina Rawki”.
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych
praw osób trzecich oraz innych naruszeń regulaminu LGD „Kraina Rawki” może podjąć decyzję
o zdyskwalifikowaniu Uczestnika. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać mailowo na adres
biuro@krainarawki.eu.
§9
REKLAMACJE
1.

2.
3.

1.
2.
3.

Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@krainarawki.eu
lub przesyłać w formie pisemnej na adres: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, w terminie 14
dni licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez LGD „Kraina Rawki”
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja lub też w formie pisemnej poprzez
wysłanie informacji na adres, wskazany w przesyłce jako adres nadawcy.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 maja 2020 roku.
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie LGD „Kraina Rawki” i na stronie internetowej
www.krainarawki.eu.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne
przepisy prawa.
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4.
5.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby LGD „Kraina Rawki”.
LGD „Kraina Rawki” zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja
o zmianach będzie zamieszczona na www.krainarawki.eu oraz profilu LGD „Kraina Rawki” na portalu
społecznościowym Facebook.
§ 11
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina
Rawki” z siedzibą w Starej Rossosze.
2. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail:
biuro@krainarawki.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha, 96-200 Rawa Mazowiecka.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji konkursu
„Najpiękniej Umajona Kapliczka”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych.
5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań
wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.
627).
6. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym
do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem
powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego;
7. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
którym jest:
a. umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
b. umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
c. opublikowanie informacji o laureatach,
d. archiwizację dokumentów.
8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. i c. RODO.
9. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach.
10. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do
ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa).
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi
zorganizowania Konkursu, powiadomienia zwycięzców o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem
danych w związku z prowadzoną działalnością promocyjno-informacyjną.
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