Regulamin konkursu koszulka Dni Sportów Ekstremalnych
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest: redakcja Kultury Siedleckiej z siedzibą
w Siedlcach , ul 3 Maja 44/2. Wydawcą „Kultury Siedleckiej” jest
stowarzyszenie tutajteraz z siedzibą w Siedlcach, ul Mała 1/19, wpisane do
KRS pod numerem 0000094477.
2. Osobami nadzorującymi Konkursy ze strony Organizatora są:
Agnieszka Janiszewska – redaktorka naczelna miesięcznika „Kultura
Siedlecka”
Małgorzata Góral – dział reklamy i marketingu
3. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać z powyższymi
osobami wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres
korespondencyjny siedziby, bądź e-mail: redakcja@kulturasiedlecka.pl
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II. ZASADY KONKURSU
Udział w konkursach mogą wziąć wszystkie osoby, które w okresie 04 lipca do
11 lipca 2014 do godziny 12.00 prześlą na adres mailowy:
redakcja@kulturasiedlecka.pl wiadomość z załączonym zdjęciem. Zdjęcie
powinno przedstawiać uczestnika konkursu biorącego udział w dniach
Sportów Ekstremalnych w dowolnej edycji imprezy.
Mail musi również zawierać imię i nazwisko oraz nr kontaktowy autora
nadesłanej wiadomości. W temacie maila należy podać: konkurs Dni Sportów
Ekstremalnych.
Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń konkursowych.
Prawidłowo przesłane zgłoszenie powinno zawierać jeden załącznik postaci
zdjęcia w formacie jpg.
Nagrody określone w konkursie otrzymają autorzy zgłoszeń, które przez
komisję konkursową zostaną uznane za najciekawsze i najbardziej oryginalne.
Organizator zastrzega sobie prawo publikacji niektórych zdjęć na stronie
www.kulturasiedlecka.pl oraz na profilu Kultury Siedleckiej na portalu
facebook.
Nagrody: Autorzy 20 maili konkursowych wybranych przez komisję
konkursową otrzymają koszulki DNI SPORTÓW EKSTREMALNYCH
2014. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 15 lipca do
godz. 12.00.
Koszulki zwycięzcy muszą odebrać osobiście w redakcji „Kultury Siedleckiej”
(Siedlce, ul. 3 Maja 44/2) do dnia 20 lipca 2014 roku. Nieodebrane w terminie
koszulki przechodzą na własność Organizatora.
Skład komisji konkursowej:
Agnieszka Janiszewska – redaktorka naczelna miesięcznika „Kultura
Siedlecka”
Małgorzata Góral – dział reklamy i marketingu

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach marketingowych przez stowarzyszenie tutajteraz z
siedzibą w Siedlcach, ul. Mała 1/19.
2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pt. 4 ustawy o ochronie
danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi
Konkursu przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich
poprawiania.
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IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady
Konkursu.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Ewentualne reklamacje uczestników Konkursu są przyjmowane wyłącznie w
trybie korespondencji na adres: Redakcja „Kultury Siedleckiej”, ul 3 Maja
44/2, 08-110 Siedlce.
Spory odnoszące się i wynikające z udziału w Konkursie będą rozwiązywane
przez organizatora konkursu. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i
ostateczne.
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

