Regulamin konkursu „Twój pies symbolem Chińskiego Nowego Roku 2018”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Twój pies symbolem Chińskiego Nowego Roku
2018”.
2. Organizatorem Konkursu jest Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa (zwane
dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/KolegiumJagiellonskie/
(zwanej dalej “Fanpage”).
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ ZASADY KONKURSU
1. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a) posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b) wysłanie wiadomości prywatnej na Fanpage Kolegium Jagiellońskiego( Facebook) ze
zdjęciem psa oraz opisu, w którym zostaną zawarte informacje między innymi: o rasie
psa, imieniu, jak również argumenty, dlaczego to właśnie on powinien zostać
symbolem Chińskiego Nowego Roku, a także uzupełniony formularz konkursowy, a
w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna.
2. Czas trwania konkursu: zgłoszenia należy wysyłać do 21 stycznia 2018 r. do godz. 20:00.
Zdjęcia na Fanpage’u wraz z opisem zostaną opublikowane 23 stycznia 2018 r. do godz.
16:00 i od tego dnia rozpocznie się ocena przez społeczność opublikowanych zdjęć.
Zwycięzcą zostanie właściciel psa, który zbierze największą liczbę like’ów. Zwycięzca
zostanie ogłoszony 30 stycznia 2018 r. o godz. 14:00.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich rodziców lub
opiekunów prawnych (konieczne wypełnienie oświadczenia przez rodzica/prawnego
opiekuna ).
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§ 3. NAGRODA
1. Nagrodami w Konkursie są gadżety firmowe Organizatora (m.in. notes, długopisy, kubki).
2. Główną nagrodą za zajęcie I miejsca jest nagroda rzeczowa - czytnik e-booków, gra
planszowa Scrabble oraz zestaw smakołyków dla pupila.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień i innego podziału nagród.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Organizator ma prawo udostępnić dane Zwycięzcy (imię i nazwisko) na Fanpage’ u oraz
imię jego psa, a także zdjęcie jego i jego zwierzęcia.
2. Informacje o miejscu i czasie wręczenia nagród zostaną podane przy ogłoszeniu wyników.
3. Zdjęcia konkursowe przechodzą na własność Organizatora konkursu.
§ 5. INNE
Kolegium Jagiellońskie zastrzega sobie prawo interpretacji i zmiany niniejszego regulaminu.
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