Regulamin konkursu ogłoszonego w „GZO” 10/2020
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Gdy mowa w niniejszym regulaminie o konkursie należy rozumieć, że chodzi o konkurs ogłoszony
w numerze 10.2020 „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” na str. 16.
2. Organizatorem konkursu jest redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”, z siedzibą w Oświęcimskim
Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24.
3. Skrót „GZO” oznacza miesięcznik „Głos Ziemi Oświęcimskiej” – organizatora konkursu.
UCZESTNICTWO
4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
5. Konkurs skierowany jest do Czytelników „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”. W konkursie mogą wziąć
udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią
warunki określone w Regulaminie.
6. Jeden uczestnik może nadesłać jedno zgłoszenie. Uczestnikami nie mogą być pracownicy
Oświęcimskiego Centrum Kultury – wydawcy „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”, jak również ich
małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
7. Przystąpienie do konkursu rozumiane jako dostarczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe do
redakcji „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” lub nadesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną jest
równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w konkursie. Dostarczenie odpowiedzi do redakcji „GZO” jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych osobowych na potrzeby konkursu – zamieszczenie
danych w wydaniu „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” przy ogłaszaniu wyników losowania oraz na stronie
internetowej Oświęcimskiego Centrum Kultury.
8. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania
wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
PRZEBIEG KONKURSU I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
9. W październikowym wydaniu „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” zostało zamieszczone pytanie
konkursowe o treści: Gdzie na terenie naszego miasta mieściła się fabryka samochodów Praga
Oświęcim? Każdy, kto dostarczy prawidłową odpowiedź na karcie pocztowej do redakcji „GZO” lub
nadeśle ją drogą elektroniczną na adres gzo@ock.org.pl do 10 listopada 2020 r., dołączając dane –
imię i nazwisko, weźmie udział w losowaniu trzech egzemplarzy książki „Oświęcim Praga. Czas
miłości i nadziei” z autografem autorki.
10. W konkursie biorą udział karty pocztowe z wpisaną poprawną odpowiedzią lub poprawne odpowiedzi
przysłane drogą elektroniczną na adres gzo@ock.org.pl. Każde zgłoszenie musi zawierać imię
i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.
11. Nagrodę można odebrać do 10.05.2021 r. Jeśli wylosowany nie zgłosi się po odbiór nagrody, jego
prawo do nagrody wygasa. Nagrodę należy odebrać osobiście, nie zostanie wysłana pocztą.

NAGRODY
12. Jeden uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę, przewidzianą regulaminem.
13. Nagrodami w konkursie są trzy egzemplarze książki „Oświęcim Praga. Czas miłości i nadziei”
z autografem autorki. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Oficynka.
14. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci rzeczowej (książka), bez możliwości
wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym lub nieczytelne
podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych służących do identyfikacji
uczestnika.
16. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument
tożsamości ze zdjęciem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
17. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez
Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora.
18. Prawa i obowiązki organizatora konkursu związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych
określają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Uczestnicy konkursu zobowiązują są do zapoznania z informacjami, o zasadach przetwarzania
i ochrony danych osobowych w Oświęcimskim Centrum Kultury, dostępnymi w zakładce RODO na
stronie Oświęcimskiego Centrum Kultury.
19. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 18 niniejszego Regulaminu obejmuje także
publikację imienia i nazwiska uczestnika w „Głosie Ziemi Oświęcimskiej” oraz na stronie internetowej
Oświęcimskiego Centrum Kultury.
20. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
21. Regulamin jest dostępny w redakcji „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” w Oświęcimskim Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24 oraz na stronie ock.org.pl.
22. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

