Regulamin konkursu – „Podglądamy PGK w Koszalinie”
§ 1.
[Określenie podmiotu organizującego Konkurs]
1.
Podmiotem organizującym konkurs jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie,
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin, zarejestrowana w KRS pod numerem Sąd Rejonowy w Koszalinie KRS
003002000045697, zwana dalej „organizatorem”.
2. Patronem medialnym konkursu jest koszaliński tygodnik „naszemiasto.pl" z siedzibą w Koszalinie przy ul.
Mickiewicza 24, wydawany przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672
wpisaną
do
rejestru
przedsiębiorców
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000002408, z
kapitałem zakładowym w kwocie 42.000.000,- zł, NIP: 522-01-03-609.
§ 2.
[Czas i miejsce prowadzenia konkursu]
1. Konkurs trwa w okresie od dnia 7 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r., tj. ostatniego dnia przyjmowania
zgłoszeń do konkursu.
2. Konkurs prowadzony jest na łamach tygodnika „naszemiasto.pl” i portalu www.koszalin.naszemiasto.pl.
3. Harmonogram konkursu:
a) 07.05.2015 – start konkursu
b) 03.06.2015 do godz. 23.00 – termin przyjmowania zgłoszeń
c) 05.06.2015 – zebranie kapituły i wybór laureatów
d) 08.06.2015 – uroczyste wręczenie nagród
e) 11.06.2015 – prezentacja laureatów na łamach koszalińskiego tygodnika „naszemiasto.pl” i portalu
www.koszalin.naszemiasto.pl
§ 3.
[Zasady konkursu i nagroda]
1. Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach:
1) Filmik 1 minutowy
2) Praca plastyczna - plakat, komiks, fotografia
2. Tematyka prac: działalność PGK Sp. z o.o. w Koszalinie w zakresie gospodarowania odpadami, funkcjonowania
punktów selektywnego zbioru odpadów, pielęgnacji zieleni miejskiej oraz utrzymania czystości w Koszalinie.
Pokazanie pracy wykonywanej przez PGK z perspektywy mieszkańca Koszalina.
2.

Uczestnikami konkursu
1) w kategorii „Filmik 1 minutowy” może być młodzież szkół gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych oraz dorośli
mieszkańcy Koszalina, którzy wykonają pracę konkursową oraz dokonają zgłoszenia w konkursie zgodnie z
poniżej opisanym sposobem („uczestnik”) . W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda
(załącznik nr 1 do regulaminu) podpisana przez opiekunów.
2) w kategorii „Praca plastyczna” może być młodzież szkół gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych oraz dorośli
mieszkańcy Koszalina, którzy wykonają pracę konkursową oraz dokonają zgłoszenia w konkursie zgodnie z
poniżej opisanym sposobem („uczestnik”). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda
(załącznik nr 1 do regulaminu) podpisana przez opiekunów.
.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy:
1) kategoria: Filmik 1-minutowy
a) wysłać pod adres email: redakcja.koszalin@naszemiasto.pl wypełniony kupon zgłoszeniowy zawierający imię i
nazwisko, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy do rodziców (w przypadku uczestników
niepełnoletnich), nazwę szkoły i klasę oraz link do filmu zamieszonego na portalu YouTube.com.
2) kategoria: Praca plastyczna
a) dostarczyć do redakcji przy ul. Mickiewicza 24 w Koszalinie, prace plastyczne pokazujące działalność PGK w
Koszalinie, wypełnić kupon zgłoszeniowy zawierający imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, telefon
kontaktowy do rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich), nazwę szkoły i klasę. wypełnić kupon
zgłoszeniowy zawierający imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy.
3.1. Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone tylko i wyłącznie prace plastyczne i filmy, które:
a) nie naruszają prywatności lub innych praw, w tym autorskich, jakichkolwiek innych podmiotów,
b) nie godzą w dobre imię innych osób,
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c) nie zawierają treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
d) nie są zabronione przez prawo.
3.2. Zgłoszenie filmu i pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na
prezentowanie i używanie zgłoszonych prac w mediach oraz w Internecie przez organizatora i patrona
medialnego.
3.3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że przysługują mu nieograniczone
autorskie prawa osobiste i majątkowe do przedmiotu konkursu i że ponosi on wszelką odpowiedzialność w
przypadku odmiennego stanu prawnego.
4. Uczestnik przystępując do konkursu zapoznaje się z treścią regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż akceptuje postanowienia regulaminu i spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
5. Uczestnik może zgłosić kilka prac lub filmików.
6. Wyboru laureatów dokonuje kapituła złożona z osób wyznaczonych przez organizatora i patrona medialnego..
7.
Organizator przewidział nagrody:
1) w kategorii „Filmik 1 minutowy” - nagrodę rzeczową wartości 1000 zł – voucher na sprzęt
elektroniczny, AGD/RTV
2) w kategorii „Praca plastyczna” - nagrodę rzeczową wartości 1000 zł – voucher na sprzęt elektroniczny,
AGD/RTV
3) organizator przewiduje możliwość przyznania nagród dodatkowych i wyróżnień.
8.
Zgłoszenia niekompletne, zgłoszone po terminie lub niespełniające innych wymogów określonych
w regulaminie, zostaną uznane za nieważne i nie wezmą udziału w konkursie.
9.
Nagrodzona osoba nie jest uprawniona do żądania ekwiwalentu nagrody lub zamiany na inną nagrodę.
10.
Płatnikiem podatków od nagród opisanych w § 3 ust. 7 jest Organizator.
11.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora i patrona medialnego oraz ich krewni i
powinowaci.
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§ 4.
[Udostępnianie regulaminu]
Niniejszy regulamin konkursu będzie dostępny przez cały czas przebiegu konkursu w biurze organizatora
ul. Komunalna 5, Koszalin, w koszalińskiej redakcji „naszemiasto.pl”, ul. Mickiewicza 24, Koszalin, na portalu
www.koszalin.naszemiasto.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu z ważnych powodów
w każdym czasie, a także do jego zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania z ważnych przyczyn.
§ 5.
[Dane osobowe uczestników konkursu]
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w konkursie uczestnik konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie
i przechowywanie swoich danych osobowych przez organizatora.
Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją i przeprowadzeniem
konkursu przez organizatora. Laureat konkursu wyraża zgodę na opublikowanie Imienia, nazwiska oraz
miejscowości zamieszkania, jak również wizerunku w gazecie Głos Koszaliński, tygodniku „naszemiasto.pl”, na
portalu www.koszalin.naszemiasto.pl, fanpageu Facebook patrona medialnego oraz przy ekspozycji prac
konkursowych. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział
w konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz do ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych.
Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu.
Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm.).
Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników konkursu innym podmiotom.

§ 6.
[Postanowienia końcowe]
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
o ochronie danych osobowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2

