1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady konkursu „KAMERA!
AKCJA SEGREGACJA” (dalej „Konkurs”), w szczególności reguluje warunki
uczestnictwa w konkursie, zasady przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki
Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
1.2 Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, 47220 Kędzierzyn Koźle, Plac Wolności 13 (dalej „Organizator”). Współorganizatorem
Konkursu jest KAPADORA Sp. z o.o., ul. Wodzisławska 72 c, 44-240 Żory, KRS
0000319997.
1.3 Konkurs prowadzony jest na stronie Organizatora w serwisie Facebook pod
adresem domenowym: https://www.facebook.com/Powiat-kedzierzynsko-kozielski170473896355558/ (dalej „Strona”).
1.4 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
wspierany, organizowany ani przeprowadzany przez Facebook. Wyłączną
odpowiedzialność za prowadzenie Konkursu ponosi Organizator.
1.5 Konkurs rozpoczyna się w momencie publikacji postu konkursowego na
Stronie i trwa do dnia 6 marca 2022 r. do godziny 23.59.
1.6 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 11 marca 2022 r. do godziny
20.00 na Stronie.
1.7 Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165).
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1 W Konkursie może brać udział osoba, która ukończyła 18 rok życia i posiada
pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku, gdy jest osobą
niepełnoletnią ma zgodę opiekuna prawnego do wzięcia udziału w konkursie
(wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego). Nadto musi zaakceptować
postanowienia Regulaminu dostępnego pod adresem
https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/ w sposób wskazany w poście
ogłaszającym Konkursu (dalej „Uczestnik”).
2.2 Akceptacja Regulaminu następuje poprzez umieszczenie przez Uczestnika
w komentarzu pod postem konkursowym oświadczenia o następującej treści:
„Akceptuję regulamin konkursu”, „Zgadzam się z warunkami regulaminu konkursu”
albo innego, podobnego i jednoznacznego w treści, oświadczenia Uczestnika
o zgodzie na warunki Konkursu przewidziane w Regulaminie.

2.3 W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator i osoby zatrudnione przez
Organizatora na podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w
szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło bądź umowy o świadczenie usług,
a także podmioty współpracujące z Organizatorem w przygotowaniu i realizacji
Konkursu.
2.4 W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest (I) posiadanie przez
Uczestnika urządzenia elektronicznego (komputera, tabletu, smartfonu itp.)
(II) z aktywnym dostępem do Internetu, które (III) umożliwia korzystanie z serwisu
Facebook oraz (IV) aktywnego konta w serwisie Facebook założonego zgodnie
z właściwym regulaminem Facebook przez cały czas obowiązywania Konkursu.
2.5 Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu, wyraża zgodę na
wykorzystanie swojego imienia i nazwiska, a także opublikowania jego komentarza
na profilu Organizatora - https://www.facebook.com/Powiat-kedzierzynsko-kozielski170473896355558/ - do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz
ogłoszenia zwycięzcy i wydania nagrody.
3. ZADANIA KONKURSOWE
3.1. Zadaniem Uczestnika, który spełnia wszystkie warunki wskazane w pkt. 2
niniejszego Regulaminu, jest umieszczenie pod postem konkursowym komentarza
zawierającego filmik, który pomoże budować świadomość ekologiczną dotyczącą
segregacji odpadów wśród mieszkańców (może to być np. wiersz, piosenka, filmik
instruktażowy, animacja graficzna itp. – w żaden sposób Was nie ograniczamy).
3.2. Każdy z Uczestników ma prawo do jednorazowego udziału w Konkursie.
4. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY
4.1 Organizator powoła Komisję Konkursową złożoną z 3 (trzech) osób, która
dokona przeglądu umieszczonych przez Uczestników filmów w komentarzach pod
postem konkursowym i wybierze 3 (trzy) najbardziej kreatywne. Uczestnik, który
będzie jego autorem, otrzyma nagrodę.
4.2 Wybierzemy i nagrodzimy 3 (trzy) filmy.
4.3 W Konkursie przewidziano następujące nagrody (Sponsorem nagród jest
KAPADORA Sp. z o.o.):
4.3.1 Miejsce 1: nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł.
4.3.2 Miejsce 2: nagroda pieniężna w wysokości 700 zł.
4.3.3 Miejsce 3: nagroda pieniężna w wysokości 300 zł.
4.4 Uczestnikowi, który otrzyma nagrodę w Konkursie, nie przysługuje prawo
przekazania Nagród osobom trzecim.

4.5 Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez wiadomość w serwisie
Facebook w ciągu 24 godzin od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
4.6 Powiadomiony o wygranej Zwycięzca powinien odpowiedzieć na wiadomość
prywatną w serwisie Facebook w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania
wiadomości od Organizatora. Brak odpowiedzi w ww. terminie będzie traktowany
jako rezygnacja z Nagrody.
4.7 Warunkiem przekazania Nagrody jest odbiór osobisty Nagrody przez
Zwycięzcę w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu (47-220 Kędzierzyn
Koźle, Plac Wolności 13), w terminie nieprzekraczającym 10 (dziesięć) dni
roboczych od daty otrzymania wiadomości od Organizatora.
4.8 W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody albo braku udzielenia
odpowiedzi na wiadomość prywatną Organizatora, Organizator zastrzega sobie
prawo przyznania Nagrody Uczestnikowi, którego zgłoszenie konkursowe zajmie
kolejne miejsce w rankingu przygotowanym przez Komisję Konkursową.
4.9 Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody
w Konkursie, w przypadku, gdy nie będzie w stanie wyłonić zwycięskiego
komentarza spośród zgłoszeń.
5. MATERIAŁY I PRAWA DO NICH
5.1 Materiały przesłane przez Uczestników muszą spełniać łącznie następujące
minimalne warunki:
5.1.1 nie zawierają treści niezgodnych z prawem oraz regulaminem Facebook;
5.1.2 nie zawierają treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne ani
dyskryminujące na jakimkolwiek tle;
5.1.3 nie zawierają treści nawołujących do nienawiści lub przemocy;
5.1.4 nie naruszają dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w szczególności
godności, czci, dobrego imienia, wizerunku oraz autorskich praw majątkowych
podmiotów trzecich.
5.2 Uczestnik zapewnia, że wykonane zadanie konkursowe nie będzie naruszać
jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w
szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
5.3 Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego zadania.
konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz, że wykonane
Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca
nie była wcześniej publikowana.

5.4 Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą
wydania Nagrody - nabycia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego
w Konkursie zadania konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) przenosi na Organizatora prawa
majątkowe autorskie do nagrodzonego Zadania Konkursowego na polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach
eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych
i informatycznych;
5.5 Z momentem przejścia na Organizatora praw autorskich majątkowych,
Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) zobowiązuje się do niewykonywania praw
autorskich osobistych, które mogłyby w jakikolwiek sposób ograniczać prawa
Organizatora do swobodnego używania utworu;
5.6 Wykonawca uprawnia Organizatora do wykonywania praw zależnych
(samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich), jak również upoważnia
Organizatora do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych przez osoby
trzecie.

6. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
6.1 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator,
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Plac
Wolności 13.
6.2 Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji
Konkursu, w szczególności kontaktu z Uczestnikami Konkursu, przyznania i
przekazania Nagrody, utrzymywania materiałów w serwisie Facebook oraz do
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści
swoich danych i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji tego celu.

6.3 W celu wskazanym wyżej mogą być przetwarzane następujące dane
Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie inne kategorie danych
dobrowolnie przekazanych przez Uczestnika w związku z udziałem w Konkursie.
6.4 Powyższe dane Uczestników będą przetwarzane do czasu przedawnienia
roszczeń Uczestników z tytułu Konkursu.
6.5 We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych i
prywatności Uczestników, Organizator prosi o kontakt w wiadomości prywatnej na
portalu Facebook, na stronie Organizatora
tj. https://www.facebook.com/Powiat-kedzierzynsko-kozielski-170473896355558/.
Uczestnik, którego prawo do prywatności zostało naruszone przez Organizatora,
może w każdym czasie złożyć skargę do organu ochrony danych.
7. REKLAMACJE
7.1 Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie
reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej, na adres
Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook,
na stronie Organizatora tj. https://www.facebook.com/Powiat-kedzierzynskokozielski-170473896355558/.
7.2 Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po
jego zakończeniu, w ciągu 7 dni (siedmiu) dni od zajścia okoliczności będących
podstawą do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię
i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, powód złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz
treść żądania Uczestnika Konkursu.
7.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie
Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Organizator wyśle odpowiedź
na reklamację w formie, w jakiej reklamacja została złożona, odpowiednio na
podany adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, tj.
https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/.

