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Regulamin konkursu  

na fanpage’u Centrum Rozwoju Lokalnego  

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie „Twoja ulubiona opowieść biblijna" oraz zasady 

jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Rozwoju Lokalnego  

3. Konkurs jest przeprowadzony w albumie konkursowym na tablicy fanpage Centrum Rozwoju Lokalnego 

w serwisie Facebook pod adresem: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.903726536364739.1073741840.679816888755706&type=

3 

 Aby dodać zdjęcie do albumu konkursowego należy 

- wejść w powyższy link, 

- otworzyć grafikę  reklamującą konkurs i dodać zdjęcie pracy dziecka jako komentarz z załącznikiem; 

zdjęcie powinno być podpisane imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem dziecka. 

- pracę można promować wśród swoich znajomych poprzez skopiowanie linku swojego komentarza i 

udostępnianie go na Facebookowej tablicy, publikowanie go w grupach oraz wysyłanie w wiadomości 

prywatnej do znajomych  

4. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem 

społecznościowym  Facebook® ani jego właścicielem czy administratorem.  

Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs.  

Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do 

Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego 

Facebook®. 

§ 2  

Czas trwania konkursu  

 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.06.2015r.  w momencie publikacji postu konkursowego i trwa do 

20.07.2015r.  (do godziny 23:59).  

 

§ 4  

Warunki wzięcia udziału w konkursie i zasady udziału. 

 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych  dzieci z terenu Rzeczypospolitej Polskiej w wieku od 

4 do 13 lat. 

2. W konkursie można brać udział wyłącznie poprzez zamieszczenie zdjęcia pracy konkursowej w 

specjalnym albumie pn. KONKURS BIBLIJNY, przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka będącego 

autorem pracy. 

3. Każdy rodzic lub opiekun prawny może zamieścić jedną pracę na każde dziecko. 

4. Każdy uczestnik umieszczając Pracę Konkursową w albumie pn. KONKURS BIBLIJNY: 
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- oświadcza, że jest rodzicem  lub opiekunem prawnym dziecka, które wykonało pracę 

- zamieszczenie pracy konkursowej wymaga opisania jej imieniem, nazwiskiem  oraz wiekiem dziecka.  

5. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: 

- polubienie strony Organizatora konkursu tj.: Centrum Rozwoju Lokalnego 

- zamieszczenie pracy konkursowej w albumie: KONKURS BIBLIJNY w postaci zdjęcia przedstawiającego 

ulubioną opowieść biblijną wykonaną dowolną techniką, format A4- poziom   

- uczestnik ma prawo udostępniać link do zdjęcia swojej pracy w albumie pn KONKURS BIBLIJNY (na 

fanpage’u Centrum Rozwoju Lokalnego) na swojej tablicy oraz tablicy znajomych, na zarządzanych przez 

siebie stronach,  w grupach oraz wiadomościach prywatnych. 

6. Zgłoszenie powinno być dokonane w formie graficznej- zdjęcie lub skan pracy. 

7.  Organizator przewiduje wyłonienie prac zwycięskich. 

- Autor pracy, która otrzyma najwięcej polubień otrzyma nagrodę specjalną w postaci tabletu. 

- Osoby druga i trzecia w kolejności pod względem ilości polubień otrzymają nagrody pocieszenia w 

postaci gadżetów tworzonych przez Organizatora, tj.: kolorowanek i gier Memory. 

8. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez opublikowanie przez Organizatora jego pracy 

w terminie do 7 dni po zakończeniu konkursu na fanpage’u Centrum Rozwoju Lokalnego.  

§ 5  

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 

 


