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Regulamin	konkursu	fotogra�icznego

I.	Postanowienia	Ogólne

§	1

       Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs fotogra�iczny

 „Jak spędzić czas w jesienne dni". Organizatorem konkursu jest �irma SCG MED. sp.z o. o.

s

§	2

Konkurs trwa w dniach 2.10.2018 - 8.10.2018 do godziny 12.00

							§	3

Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 

oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz każdego Uczestnika Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”), 

które Uczestnik akceptuje w chwili dobrowolnego przystąpienia do Konkursu. Przed przystąpieniem 

do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem w całości, czytając jego treść.  W razie 

jakichkolwiek wątpliwości co do treści Regulaminu Uczestnik proszony jest o kontakt  z 

Organizatorem pod adresem poczty elektronicznej: 

 Przez „przystąpienie do Konkursu” należy rozumieć nadesłanie przez Uczestnika zgłoszenia 

konkursowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

s

§	4

Konkurs zostanie ogłoszony i przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, 

prowadzonym pod adresem www.facebook.com, na pro�ilu Organizatora – 

https://www.facebook.com/SCG-Agencja-Pracy-703888186391238/. Organizator na pro�ilu,

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na potrzeby Konkursu publikuje post z ogłoszeniem o 

Konkursie.

s

§	5

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, 

administrowany lub stowarzyszony z portalem Facebook ani też nie jest w żaden sposób powiązany 

z serwisem Facebook. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami udostępnianymi 

Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z 

organizacją Konkursu. Postanowienia Regulaminu w żadnym stopniu nie mogą naruszać, nie 

wyłączają ani nie mody�ikują postanowień regulaminu serwisu Facebook.



II.	Przedmiot	i	cel	Konkursu

§	1

       Celem konkursu jest wyłonienie 3 osób, które prześlą Nam zdjęcie jak ciekawie spędzać czas

       jesiennym weekend.

III.	Uczestnicy	Konkursu

§	1

       Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat.

       IV.	Warunki	konkursu

§	1

							Warunkiem	udziału	w	konkursie	jest:

·      Wysłanie autorskiego zdjęcia na którym jest uchwycony ciekawy sposób korzystania z czasu 

wolnego podczas jesiennego weekendu. 

Zdjęcie oraz zgody na przetwarzanie danych należy umieścić w komentarzu pod opublikowanym

postem na portalu facebook lub wysłać na adres mailowy: p.zgrzedek@scg.biz.pl

       (w temacie e-maila należy wpisać „konkurs fotogra�iczny”)

·      Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie, promocji 

organizatora poprzez opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej organizatora, 

upublicznianie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej organizatora.

·      Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 2 zdjęcia

§	2

Ocena	Komisji

Przy ocenie zdjęć Komisja Konkursowa Kierować się będzie następującymi kryteriami:

·      Spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu

·      Oryginalnością i pomysłowością

 

§	3

Nagrody	do	zdobycia

       Do zdobycia 3 zestawów gadżetów reklamowych SCG:

							1	miejsce	- torba podróżna, termos, pudełko na leki, poradnik językowy, słodycze �irmowe

							2	miejsce - torba podróżna, koc, pudełko na leki, poradnik językowy, słodycze �irmowe

							3	miejsce - koc, pudełko na leki, poradnik językowy, słodycze �irmowe

 



V.	Postanowienia	Końcowe

§	1

      Udział w Konkursie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację 

zwycięskiego pomysłu. Informację o nagrodzonych i ich produktach zostaną podane do publicznej 

wiadomości przez organizatorów imprezy oraz opublikowane na stronie internetowej scg-

agencjapracy.pl i na fanpage'u Facebooka

      1. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu.

      2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook. Nagrody w konkursie sponsoruje jego Organizator.

3. Konkurs prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu Facebook, przy wykorzystaniu 

fanpage'u „SCG Agencja Pracy"

						Wszelkich	informacji	udzielają	pracownicy	pod	adresem	p.zgrzedek@scg.biz.pl
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