Regulamin konkursu Piękna Polska Przyroda
1. Organizatorem konkursu jest redakcja portalu www.mlodzidlasrodowiska.pl.
2. Czas trwania konkursu: od momentu ogłoszenia konkursu na stronie Facebook Młodzi Dla Środowiska
do 31 grudnia 2018r.
3. Kto może brać udział w konkursie - każdy, kto dodał co najmniej jedno zdjęcie polskiej przyrody w
grupie Piękna Polska Przyroda znajdującej się na portalu społecznościowym Facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/groups/328900781001467/ w czasie trwania konkursu.
4. Konkurs obejmuje wybór zdjęcia tygodnia, miesiąca i roku.
5. Zdjęcie tygodnia wybiera redakcja portalu www.mlodzidlasrodowiska.pl. Najbliższe zdjęcia tygodnia
zostaną ogłoszone odpowiednio: 13, 20 i 27 grudnia. Wybór laureata zdjęcia tygodnia dokonywany
jest ze zdjęć przesłanych w pełnym kalendarzowym tygodniu poprzedzającym dzień ogłoszenia. Przy
wyborze zdjęć oceniane są: ciekawe ujęcie tematu, prezentowanie polskiej przyrody.
6. Zdjęcie
miesiąca
i
zdjęcie
roku
wybierają
użytkownicy
odwiedzający
stronę
www.mlodzidlasrodowiska.pl , gdzie będą zamieszczone zdjęcia tygodnia z całego minionego miesiąca
– to właśnie one biorą udział w głosowaniu na zdjęcie miesiąca i zdjęcie roku. Użytkownicy głosują
poprzez oddanie głosu na najlepsze ich zdaniem zdjęcia oddając głos poprzez zaznaczenie numeru
zdjęcia i kliknięcie przycisku „GŁOSUJ” w ankiecie konkursowej. Ankieta ta zostanie opublikowana w
momencie ogłoszenia startu głosowania. Każdy użytkownik może zagłosować tylko jeden raz.
Głosowanie trwa 7 dni.
Głosowanie na zdjęcie miesiąca i roku rozpoczyna się w momencie ogłoszenia startu głosowania na
stronie Młodzi Dla Środowiska (Facebook) i w grupie konkursowej: Piękna Polska Przyroda.
7. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni oddzielnym postem w grupie Piękna Polska Przyroda i na
profilu Młodzi dla Środowiska.
8. Nagrody to: butelka filtrująca za zdjęcie tygodnia, powerbank za zdjęcie miesiąca, aparat FujiFilm
Instax za zdjęcie roku. Nagrody zostaną wysłane w terminie 14 dni od daty opublikowania zdjęcia,
które wygrało określony etap. Zwycięzca powinien w ciągu dwóch dni od momentu ogłoszenia
wyników przesłać dane do wysyłki przez wiadomość prywatną do profilu Młodzi dla Środowiska
(https://www.facebook.com/Młodzi-dla-środowiska-1490068627718721/). Organizator oświadcza, iż
wysłane nagrody mają nienaruszone opakowania. Jednocześnie nie odpowiada za stan przesyłki
doręczonej przez kuriera.
9. Podmiotem odpowiedzialnym za konkurs i przetwarzającym dane jest: Konsorcjum Firm zgodnie z
umową podpisaną pomiędzy Konsorcjum a Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji
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