Regulamin zabaw
§ 1. ORGANIZACJA ZABAWY
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywają się Zabawy w
ramach projektu pn.”Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Bełchatowa –
segreguj, oszczędzaj i dbaj – II edycja”.
2. Organizatorem Zabaw jest Miasto Bełchatów.
3. Zabawa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego
Facebook.
4. Udział w Zabawie jest nieodpłatny.
5. Zabawa
jest
organizowana
i
przeprowadzana
w
serwisie
https://www.facebook.com/belchatow/ w okresie podanym każdorazowo na
profilu Miasta Bełchatowa w serwisie Facebook.
6. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Zabawie.
7. Przystąpienie do udziału w Zabawie przez Uczestnika jest równoznaczne z
akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Zabaw. Uczestnik zobowiązuje się
do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego
zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Zabaw.
8. Zabawy nie są grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Każdy z Uczestników może wziąć udział tylko w jednej Zabawie w ramach całego
cyklu Zabaw, a także tylko jeden raz w jednej Zabawie.
2. Zabawy będą trwały od dnia 31.08.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. (do godziny 15:30).
3. Zabawy prowadzone są w ramach projektu pn.”Edukacja ekologiczna mieszkańców
miasta Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj – II edycja”.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Zabawie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie
społecznościom Facebook spełniającego warunki serwisu.
5. Zabawa prowadzona jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu
internetowego Facebook. Organizator informuje, że Zabawa nie jest w żaden
sposób prowadzona, sponsorowana, popierana, związana z serwisem Instagram,
Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom
Zabawy nie przysługują w związku z udziałem w Zabawie żadne roszczenia wobec
tych podmiotów.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) - informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika Zabawy
udostępnione zostały przez Organizatora Zabawy na stronie Miasta Bełchatowa pod
adresem:

https://belchatow.pl/urzad-miasta/informacja-administratora-oprzetwarzaniu-danych-osobowych/klauzula-informacyjna-facebook.

§ 3. NAGRODY
1. Rodzaj oraz liczba nagród w Zabawie będą wskazane każdorazowo przy każdej
Zabawie.
2. Liczba możliwych zwycięzców będzie określona w każdym poście. Nagrody
zdobywają osoby, które zgodnie z informacją wskazaną przy ogłoszeniu Zabawy,
spełnią wszystkie warunki, tj. jako pierwsze „polubią” post dotyczący danej
Zabawy oraz umieszczą w komentarzu do posta prawidłowe odpowiedzi/rozwiązania
zgodnie z daną Zabawą. Post ten nie może być edytowany.
3. Wszystkie osoby, które zdobędą nagrody poinformowane będą poprzez wiadomość
prywatną o formie odbioru oraz miejscu odbioru nagród każdorazowo po
zakończonej Zabawie.
4. Nie ma możliwości wymiany zdobytych nagród w ramach Zabawy.
5. Nagrody będzie można odbierać w czwartki między godz. 14.00 a 15.30, przy
ul. Czaplinieckiej 68 w Bełchatowie (budynek Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o.).
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród (w tym,
jeżeli ma to zastosowanie, odpowiedzialności za wady rzeczy będących
Nagrodami).
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności
powiadomienia zwycięzcy Zabawy o wygranej lub nieprzekazania Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Zabawy, których nie był w stanie
przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook), lub
którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły
wyższej, w tym w szczególności: powodzi, pożarów lub innych jej przejawów.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu
Cywilnego.
4. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących odbioru nagród, należy kontaktować
się z Wydziałem Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Bełchatowie, Tel. 44 733 51 44,
e-mail: wrm@um.belchatow.pl

