REGULAMIN KONKURSU „WITRYNA NA GWIAZDKĘ”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ DOM POKOJU
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady konkursu organizowanego w ramach projektu „Dobry Widok” realizowanego przez Fundację Dom Pokoju pod nazwą „Witryna na gwiazdkę” (zwanego dalej
„konkursem”), ogłoszonego na stronie internetowej www.dobrywidok.com.
2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Dom Pokoju z siedzibą we Wrocławiu, przy
ul. Łokietka 5/1 (KRS: 0000238999), zwanego dalej „Organizatorem".
3. Konkurs rozpoczyna się z początkiem dnia 27.11.2020 r. i kończy się wraz z końcem dnia
17.12.2020 r.
4. Nagrodami w konkursie są:
A. Nagroda jury (główna) – przyznawana przez zespół ekspertów:
- Projekt oraz wykonanie nowej witryny lokalu uczestnika o wartości 4,5 tysiąca złotych,
B. Nagroda mieszkańców - przyznawana przez mieszkańców w drodze głosowania
internetowego:
- Profesjonalna produktowa sesja fotograficzna o wartości 800 zł

§2
Zasady przeprowadzania konkursu i ogłoszenie wyników
1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia (dalej: Uczestnik).
2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie witryny sklepowej o tematyce Bożonarodzeniowej,
znajdującej się w centrum Wrocławia. Dokładny obszar objęty konkursem dostępny jest na
stronie www.dobrywidok.com w postaci mapy. Dekoracja może być wykonana dowolną
techniką i przy użyciu dowolnych materiałów.
3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien do dnia 8.12.2020r. do godz. 14.00
dokonać zgłoszenia do konkursu (dalej zwanego „Zgłoszeniem”) drogą mailową na adres:
dobrywidok@dompokoju.org, podając:
●
●
●

dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon;
dokładny adres zgłaszanej do konkursu witryny (nazwa i numer ulicy oraz kod
pocztowy);
zdjęcie witryny w formacie jpg

4. Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierało pełnych informacji podanych powyżej, Organizator
zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez wzywania do uzupełnień.

5. Osoba dokonująca Zgłoszenia otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia.
6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na zapisy niniejszego
Regulaminu oraz zawarcie z Organizatorem umowy o jego realizację, zgodnej z jego treścią.
7. Wszelkie zapytania odnośnie
dobrywidok@dompokoju.org

konkursu

można

kierować

na

adres

mailowy:

8. W konkursie wyłonione zostaną dwie nagrody (nagroda główna, zwana dalej “Nagrodą Jury”
oraz nagroda druga, zwana dalej “Nagrodą mieszkańców”), których wyniki zostaną ogłoszone
odpowiednio:
a) Nagroda Jury
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas nagrania online na stronie
https://www.facebook.com/dobry.widok.wro, która rozpocznie się o godzinie 19:00
oraz na stronie internetowej www.dobrywidok.com w dniu 17.12.2020 r. o godzinie
20:00.
b) Nagroda Mieszkańców:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas nagrania online na stronie
https://www.facebook.com/dobry.widok.wro, która rozpocznie się o godzinie 19:00
oraz na stronie internetowej www.dobrywidok.com w dniu 17.12.2020 r. o godzinie
20:00.

§3
Zasady przyznawania Nagrody Jury
1. Jury konkursu rozpatrując zgłoszenia będzie brało pod uwagę: pomysłowość, oryginalność,
czytelność, nawiązanie do tematyki oraz estetyka.
2. Organizator konkursu informuje, iż skład Komisji Konkursowej, która wyłoni zwycięzcę
Konkursu, będzie następujący:
- Przedstawiciel/ka Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Wrocławia,
- Plastyk Miejska,
- przedstawiciel/ka galerii BWA Wrocław,
- koordynatorka programu Dobry Widok we Wrocławiu.
3. Przebieg prac Komisji Konkursowej jest niejawny.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

§4
Zasady przyznawania Nagrody Mieszkańców - głosowanie internetowe

1. Głosowanie będzie się odbywała na profilu na portalu społecznościowym Facebook
projektu Dobry Widok i polegać będzie na polubieniu wybranego zdjęcia witryny, która
została zakwalifikowana do konkursu, poprzez kliknięcie znajdującej się poniżej niego
ikony podniesionego kciuka lub innej.
2. Jeden głosujący może oddać tylko jeden głos na wybraną witrynę. W przypadku
ujawnienia naruszenia tego postanowienia, Organizator może anulować głosy oddane
wielokrotnie.
3. Głosowanie rozpocznie się dnia 8.12.2020 r. o godzinie 18:00 i zakończy dnia
17.12.2020 r. o godzinie 12.00.
4. O przyznaniu Nagrody Mieszkańców decydować będzie największa ilość polubień,
(rozumianych jako kliknięcie w ikonę pod zdjęciem) w chwili zakończenia głosowania.
5. W przypadku naruszeń Regulaminu lub jakichkolwiek nadużyć związanych z
głosowaniem, Organizator może zdecydować o wykluczeniu z konkursu.

§5
Odpowiedzialność
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym
nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami
losowymi o charakterze siły wyższej.
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych
od Organizatora.
c) udział w Konkursie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i
szkody tym spowodowane.
d) szkody wynikłe z podania przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub
nieprawdziwych danych, uniemożliwiających lub utrudniających realizację postanowień
Regulaminu lub doręczenie nagrody.
§6
Zasady przyznawania nagród
1. Każdy zdobywca nagrody ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od jej
wartości.
2. Prawo do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
3. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę
rzeczową.
4. Po opublikowaniu listy zwycięzców konkursu, Organizator skontaktuje się z nagrodzonymi
w celu powiadomienia ich o wygranej.

§7
Dane osobowe

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem konkursu,
Fundacja będzie wykorzystywała wyłącznie na potrzeby jego realizacji, w sposób
zgodny z przepisami obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu
takich danych (dalej: RODO).
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b)
RODO, w związku z koniecznością wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
te dane dotyczą.
3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dom Pokoju z siedzibą we
Wrocławiu.
4. Osobą do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych jest Pani Barbara Celebucka, z którym/ą skontaktować się można drogą
elektroniczną pod adresem email: b.celebucka@innecentrum.pl
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, jego promocji,
wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
6. Dane osobowe Zdobywców Nagród w zakresie imienia, nazwiska i nazwy firmy
zostaną opublikowane:
- na stronie internetowej www.innecentrum.pl
- na stronie internetowej www.dobrywidok,com,
- na stronie www.instagram.com/dobrywidok,
- na stronie www.facebook.pl/innecentrum,
- na stronie www.facebook.pl/dobry.widok.wro
7. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek niezbędny dla celów
uczestnictwa w Konkursie.
8. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji Konkursu oraz w ramach jego
promocji, z uwzględnieniem 5-letniego okresu o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. f) oraz
przechowywane w celach archiwalnych przez okres następnych 5 lat po wykonaniu
niniejszej Umowy, bądź jej rozwiązaniu.
9. Odbiorcami danych osobowych będą osoby zapoznające się z informacjami
promocyjnymi oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, na
podstawie przepisów prawa.
10. Uczestnikom przysługują prawa w stosunku do Administratora tj.: żądania dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania,
że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych, a także do
przenoszenia danych.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) oraz nie
podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
§8
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Konkursu od dnia rozpoczęcia
Konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje, które
wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty
stempla pocztowego.

2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko,
dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres wskazany w §1 ust. 2.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich wpływu.
§9
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod
adresem www.dobrywidok.com
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany
przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

