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REGULAMIN KONKURSU “Jak Widzę Firmę Proxnet”

1. Organizatorem konkursu jest firma PROXNET Sp.j., ul. Wiślana 46, 44-119 Gliwice.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie swego zdjęcia (dzieciom pomagają rodzice) ze stoiskiem firmy

PROXNET Sp.j. w tle podczas trwania V Sośnickiego Festynu Oświatowego w Gliwicach, który odbywał się

będzie na terenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jacka oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14.

3. Zdjęcie należy udostępnić publicznie na swoim profilu Facebook z oznaczeniem strony firmy Proxnet sp.j.

(w opisie zdjęcia należy wpisać @proxnet sp.j. i wybrać firmę Proxnet Sp.j. w okienku podpowiedzi) oraz

wysłać nam je w prywatnej wiadomości Facebook.

4. Prace mogą być poddane edycji przed umieszczeniem na profilu Facebook i wysłaniu w wiadomości do

firmy Proxnet Sp.j.

5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedno zdjęcie konkursowe. Uczestnik, który złoży więcej niż

jedną pracę, zostanie wykluczony z udziału w konkursie.

6. Prace należy zgłaszać podczas trwania festynu oświatowego, w dniu 9.06.2018, ale nie później niż do

godz. 17:00.

7. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora. Kryterium wyboru laureatów będzie oryginalność

prac i odzwierciedlenie zadanego tematu  konkursu (stoisko firmy PROXNET Sp.j. jako tło zdjęcia).

8. Nagrodami głównymi w konkursie są: tablet, hulajnoga oraz piłka nożna.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia innych nagród dodatkowych.

10. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 9 czerwca 2018 ok godz. 17.30 na muszli koncertowej na terenie

Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jacka w Gliwicach. Warunkiem odebrania nagrody jest osobista

obecność uczestnika bądź prawnego opiekuna w czasie wręczenia nagród.

11. Udział w konkursie jest bezpłatny i nie posiada ograniczeń wiekowych.

12. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej uzyskanych nagród.

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby biorące w nim udział zgody na

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach

marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133

poz. 833 z późn. zm.); jak również zgody na umieszczenie wysłanych zdjęć oraz zdjęć z laureatem na

stronie internetowej www.proxnet.pl oraz profilu Facebook firmy Proxnet Sp.j.

14. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu w trakcie trwania

konkursu.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje, uwzględniając obowiązujące

przepisy prawa, zarząd firmy PROXNET Sp.j.
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