REGULAMIN
„Mikołajkowego KONKURSU dla Dzieci”
§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest: Vital Medic Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 21, 46-200
Kluczbork, KRS: 0000340342, adres strony internetowej: www.vitalmedic.pl oraz Fanpage:
www.facebook.com/VitalMedicPoland
§2
Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być użytkownicy portalu społecznościowego Facebook.
§3
Cele Konkursu
Konkurs organizowany jest w celach:
•

pobudzenia i rozwoju inwencji twórczej uczestników;

•

wdrażania i rozwijania pracy indywidualnej, a także rodzinnej - zespołowej;

•

wyrabiania poczucia estetyki i poszerzenia kreatywności;

•

inspirowania do twórczych poszukiwań w dziedzinie zdrowia;

•

rozwijania wyobraźni u dzieci;
§4
Założenia organizacyjne

•

Tytuł konkursu: „Z czym kojarzy się Państwu… ZDROWIE?”

•

Konkurs trwa od 22.11.2018 r. (od godz. 15:30) do 6.12.2018 r. (do godz. 15:00)

•

Prace nadesłane na Konkurs muszą być własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

•

Prace mogą być wykonane na różny sposób, w dowolnej formie.

•

Każdy z uczestników konkursu może przygotować tylko jedną pracę.

•

Pracę należy zgłosić w formie komentarza pod postem dot. Mikołajkowego KONKURSU
dla Dzieci, opublikowanym 22 listopada 2018 r. o godz. 15:30 na Fanpage'u szpitala Vital
Medic, tj (www.facebook.com/VitalMedicPoland) bez dopisku albo z dopiskiem wg
poniższego wzoru:
Tytuł pracy
Imię autora
Wiek

•

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac w

celach promocyjnych .
•

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika konkursu, na podstawie przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922).

•

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku,
na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
§5
Ocena prac konkursowych

•

Prace należy zgłaszać do 6 grudnia 2018 r. (godz. 11:00), pod postem dot.
Mikołajkowego KONKURSU dla Dzieci z dn. 22 listopada 2018 r. (godz. 15:30) dostępnym
na stronie: www.facebook.com/VitalMedicPoland

•

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Maria Ciołeszyńska pod nr
tel. 575 320 680.

•

O wyłonieniu 3 laureatów Konkursu decyduje ilość polubień /pozytywnych reakcji/
komentarza z daną pracą. Czwartego laureata wyłania Organizator Konkursu.

•

Decyzje o laureatach są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze.
§6
Ogłoszenie wyników Konkursu

•

Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie Internetowej Vital Medic Sp.
z

o.o.

www.vitalmedic.pl

oraz

na

firmowym

Fanpage'u

(www.facebook.com/VitalMedicPoland) 6 grudnia 2018 r. o godz. 15:30.
•

Wyróżnieni uczestnicy konkursu o jego wynikach zostaną powiadomieni w wiadomości
prywatnej portalu społecznościowego Facebook w terminie do 12 grudnia 2018 r.

•

Prace laureatów będą prezentowane na Fanpage'u Vital Medic Sp. z o.o.
(www.facebook.com/VitalMedicPoland)
§7
Nagrody

•

Po wyłonieniu laureatów konkursu, Organizator przyzna rzeczową nagrodę główną 4
osobom, których prace opublikowane w komentarzu pod postem dot. konkursu, uzyskają
najwięcej pozytywnych reakcji użytkowników portalu społecznościowego Facebook, w
tym 1 praca wyłoniona przez Organizatora zgodnie z par. 5.

•

Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
§8
Postanowienia końcowe

•

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

