REGULAMIN KONKURSU
„SZUKAMY OZNAK WIOSNY”
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§1
Informacje podstawowe
Organizatorem konkursu „Szukamy oznak wiosny”, jest Roztoczański Park Narodowy z siedzibą
w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, zwany dalej „Organizatorem”.
Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem
Facebook.
Konkurs organizowany jest w ramach ustawowych i statutowych zadań Parku związanych
z prowadzeniem edukacji przyrodniczej.
Konkurs prowadzony jest poprzez wykorzystanie portalu społecznościowego „Facebook”. Informacja
o konkursie będzie umieszczona na profilu Roztoczańskiego Parku Narodowego i obsługiwana przez
pracownika merytorycznie zajmującego się obsługą portalu.
Informacja o konkursie, w tym regulamin konkursu, zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie
Roztoczańskiego Parku Narodowego www.roztoczanskipn.pl
§2
Postanowienia ogólne
Konkurs skierowany jest do osób fizycznych bez ograniczeń wiekowych, nazywanych dalej
„Uczestnikami”.
Uczestnikiem konkursu jest zarejestrowany Użytkownik portalu społecznościowego Facebook.
W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników.
Uczestnicy konkursu w sposób dobrowolny przystępują do konkursu i zobowiązują się do przestrzegania
postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook.
Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
§3
Cel

Celem konkursu jest:
1. Poznawanie bogactwa przyrodniczego Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz polskich lasów
(zespoły leśne, flora, fauna, krajobraz).
2. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i wynikających ze zmieniających się pór roku.
3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności obserwacji przyrodniczej.
4. Kształtowanie nawyków poszanowania przyrody i zachowań proekologicznych.
5. Wzbogacenie oferty edukacyjno-turystycznej Roztoczańskiego Parku Narodowego.
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§4
Haromonogram
Konkurs trwa od 23 marca do 11 kwietnia 2021 roku.
Publikacja fotografii i krótkich nagrań do 5 kwietnia 2021 roku.
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§5
Zasady uczestnictwa w konkursie
Konkurs polega na opublikowaniu pod określonym postem (w komentarzu), na portalu
społecznościowym „Facebook” Roztoczańskiego Parku Narodowego, fotografii lub krótkiego filmu
przedstawiającego oznaki wiosny.
Opublikowanie fotografii lub krótkiego filmu jest równoznaczne z potwierdzeniem posiadania praw
autorskich do danego dzieła, a także potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania warunków
niniejszego regulaminu.
Rodzice mogą występować jako opiekunowie dzieci. Osoba wystawiająca jest prawnym opiekunem
autora dzieła i publikując dzieło bierze odpowiedzialność za autorskie prawa w przypadku osoby
małoletniej.
Każdy Uczestnik może opublikować tylko jedną fotografię lub krótki film.
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§6
Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
Dostęp do konkursu jest bezpłatny i wymaga osobistej rejestracji na portalu Facebook.
Zwycięzców wyłonią internauci, którzy wybiorą najciekawsze fotografie lub krótkie nagrania.
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Zwycięży 10 osób, których opublikowane fotografie lub krótkie nagrania do 11 kwietnia 2021 roku
zgromadzą najwięcej polubień.
4. Jako polubienie w konkursie traktowane są reakcje opisane przez portal Facebook wyłącznie jako „lubię
to” oraz „super”.
5. W przypadku, w którym nie będzie możliwe wyłonienie zwycięzców za pomocą głosowania przez
polubienia (np. opublikowane fotografie oraz zdjęcia nie będą posiadały żadnych polubień lub ich ilość
będzie taka sama), zwycięzcy zostaną wybrani przez Komisję powołaną przez Roztoczański Park
Narodowy.
6. Informacja o zwycięzcach ukaże się na profilu społecznościowym Facebook oraz stronie internetowej
Roztoczańskiego Parku Narodowego do 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.
7. Warunkiem odebrania przez zwycięzcę nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od opublikowania
informacji o nagrodzie o której mowa w pkt. 6 wiadomości prywatnej na adres e-mail:
sekretariat@roztoczanskipn.pl z następującymi danymi: imię i nazwisko, adres korespondencyjny,
numer telefonu, adres mailowy.
8. Brak wysłania wiadomości o której mowa w pkt. 7, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub
wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
9. Nagrodami w konkursie są wydawnictwa oraz pamiątki promujące Park: zestawy wydawnictw
książkowych, mapowych, kubki, koszulki, gadżety, będące w posiadaniu Organizatora.
10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
11. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
12. Nagrody zostaną przesłane pocztą na koszt Organizatora na adres wskazany przez zwycięzcę
konkursu.
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§7
Zakres odpowiedzialności Organizatora
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu,
w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności
jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem
naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników działających
sprzecznie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem Facebook, w tym nie przyznania im nagród.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji
ze strony Facebooka.
§8
Prawa autorskie
Prace złożone podczas powyższego konkursu stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła z Uczestnika na Organizatora jest bezpłatne.
Zgłaszając udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że opublikowana przez niego fotografia lub krótkie
nagranie wolne jest od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich
lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób trzecich.
Zwycięzca konkursu w związku z otrzymaniem nagrody udziela Organizatorowi konkursu
nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na udostępnianie i rozpowszechnianie
wysłanej przez niego fotografii lub krótkiego nagrania na polach eksploatacji określonych
w art. 50 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, a także polach eksploatacji polegających na
dalszym rozpowszechnianiu fotografii lub krótkiego nagrania w ramach serwisów społecznościowych
i stronach internetowych należących bądź zarządzanych przez Organizatora. Wynagrodzenie za
udzielenie licencji na każdym polu eksploatacji określonym Regulaminem ujęte jest w ramach
otrzymanej nagrody.
Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone
czasowo korzystanie i rozpowszechnianie treści komentarza Uczestnika (która zawiera także nazwę
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profilu autora) w celach związanych z promocją Organizatora. Organizator upoważniony jest
w szczególności do udostępniania i rozpowszechniania fotografii lub krótkiego nagrania Uczestnika
w ramach serwisów społecznościowych i stronach internetowych należących bądź zarządzanych przez
Organizatora.
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§9
Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych niniejszego konkursu jest Roztoczański Park Narodowy z siedzibą
w Zwierzyńcu (ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec).
Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres
niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród zwycięzcom konkursu.
Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane
innym odbiorcom.
Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są
podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest
rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w konkursie.
Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
konkursu do celów jego przeprowadzenia. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na udział w konkursie
organizowanym przez Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu. Jednocześnie wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla działań promocyjnych
związanych z ww. konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
§ 10
Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń
Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na portalu
Facebook przez profil Organizatora i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny
adres Uczestnika konkursu oraz opis reklamowanego zdarzenia.
Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia
ich otrzymania przez Organizatora.
Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się
w profilu Użytkownika na portalu Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
§ 11
Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
W przypadku udziału w konkursie osób niepełnoletnich prawny opiekun bierze odpowiedzialność za
autorskie prawa autora dzieła oraz wyraża zgodę na udział uczestnika niepełnoletniego w konkursie
organizowanych przez Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu i jednocześnie wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w uczestnika do celów w/w konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu w uzasadnionych
przypadkach w trakcie jego trwania.
Wszelkie zmiany wprowadzone do regulaminu stają się obowiązujące w momencie
opublikowania ich na portalu społecznościowym Facebook oraz stronie internetowej Organizatora.
Ostateczna interpretacja Regulaminu konkursu należy do Organizatora.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
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