REGULAMIN KONKURSU „Życzenia dla Daru Młodzieży z okazji 36 urodzin”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Życzenia dla Daru Młodzieży z okazji 36 urodzin” i jest
zwany dalej: „Konkursem".
1.2. Organizatorem Konkursu jest Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
(„Organizator”).
1.3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu
Facebook.com dla użytkowników ww. serwisu.
1.4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
1.5. Konkurs rozpocznie się 28 czerwca 2018 roku, a zakończy się 4 lipca 2018 roku
o godz. 20.00.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a)

posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem oficjalnego profilu Akademii Morskiej
w Gdyni na Facebook.com (https://www.facebook.com/Akademia.Morska.w.Gdyni). Osoby
ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b)

nie jest pracownikiem AMG.

c)

nie jest członkiem rodziny pracownika AMG.

2.2. Chęć uczestnictwa w Konkursie zgłasza się przesyłając na adres e-mail: promocja@am.gdynia.pl do
godz. 20.00 dnia 4 lipca 2018 roku jeden dowolny pik tekstowy (PDF) lub plik graficzny (JPEG,
TIFF, GIF) wpisujący się w tematykę Konkursu „Życzenia dla Daru Młodzieży z okazji
36 urodzin”.
2.3. Przesłany plik, aby mógł być przyjęty do Konkursu musi być pracą własną, biorąc udział w
Konkursie Uczestnik potwierdza, iż posiada pełnię praw do wykorzystania tekstu i grafiki.

2.4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przesłanego pliku na wszystkich nośnikach
Akademii Morskiej w Gdyni.
2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac nie spełniających
wyżej wymienionych wymogów.
2.6. Wszystkie piki tekstowe (PDF) lub pliki graficzne (JPEG, TIFF, GIF) przesłane po godz. 20 w dniu 4
lipca 2018 roku nie będą uwzględnione w Konkursie.
§3
NAGRODY
3.1.W W Konkursie przyznane zostaną nagrody:
a) I miejsce – komplet porcelany z Daru Młodzieży zawierający dwie filiżanki i dwa podstawki,
worek z logo Rejsu Niepodległości, notes A4,
b) II miejsce – worek z logo Rejsu Niepodległości, notes A4, kubek porcelanowy z logo Rejsu
Niepodległości
c) III miejsce – worek z logo Rejsu Niepodległości, notes A4.
3.2. Zdobywcami nagród w Konkursie będą Uczestnicy, których praca zostanie wybrana przez Komisję
Konkursową.
3.3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jeden plik.
3.4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję
Konkursową.
3.5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień niniejszego
Regulaminu rozstrzyga Organizator.
3.6. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 6 lipca 2018 roku o godz.11:00.
3.7. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości e-mail.
3.8. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien przesłać swoje
dane osobowe (imię, nazwisko, adres) na adres e-mail: promocja@am.gdynia.pl w terminie 3
(trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
4.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu.
4.2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.am.gdynia.pl

