Regulamin #MotoGalaktyczny
§1
1. Organizatorem Konkursu jest blog Galaktyczny.pl.
2. Partnerem Konkursu jest Motorola.
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2
1. Konkurs rozpoczyna się w chwili opublikowania wpisu konkursowego na blogu
Galaktyczny.pl.
2. Konkurs kończy się dnia 19. października 2018 roku o godzinie 23:59.

§3
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, zwana dalej Uczestnikiem, zamieszkująca
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby
bezpośrednio związane z blogiem Galaktyczny.pl – Administratorzy, Redaktorzy
i Autorzy oraz ich rodziny.
2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Konkursu i określonych
w nim zasad.
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz (tylko jedno zgłoszenie).
4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik, który nie spełnia
któregokolwiek warunku określonego w niniejszym Regulaminie może zostać
zdyskwalifikowany.
5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie podstawowych danych,
wymaganych w celu identyfikacji i ogłoszenia zwycięzcy (imię, nazwisko, nazwa
profilu) na blogu Galaktyczny.pl oraz mediach społecznościowych, gdzie blog ma
oficjalne konto.

§4
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia, które jak najlepiej, najbardziej
kreatywnie i ciekawie zobrazuje odpowiedź na pytanie: JAK I W JAKIM MIEJSCU
CZYTACIE GALAKTYCZNEGO? oraz opublikowanie go w mediach społecznościowych
(Facebook, Twitter lub Instagram), obowiązkowo dodając hasztag: #MotoGalaktyczny.

2. Nagrodzonych zostanie dwóch Uczestników. Zwycięzcy zostaną wybrani w sposób
subiektywny przez właściciela i wybranych redaktorów bloga Galaktyczny.pl
3. Nagrodą w konkursie są dwa smartfony Motorola: Moto G6 Play XT1922-3
(za I miejsce), Moto E5 Play XT1920-16 (za II miejsce).
4. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
5. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi nie później niż do dn. 21. października 2018 r.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29. lipca 1992 roku o grach
losowych i zakładach wzajemnych.

§5
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych
osobowych określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Dane osobowe Uczestnika podane przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane tylko
i wyłącznie w celach realizacji Konkursu, tj. wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia
wyników Konkursu, przekazania nagrody.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych Osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926
z późn. zm.).
4. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego
przebiegu Konkursu, w szczególności wydania nagród.
5. Uczestnik Konkursu w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
6. Dane osobowe Uczestników są niezwłocznie usuwane po zakończeniu i rozliczeniu
Konkursu.

§6
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z datą opublikowania wpisu konkursowego na
blogu Galaktyczny.pl.
2. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie zasady
Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny we wpisie konkursowym na blogu Galaktyczny.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, ale niezwłocznie musi o tym
fakcie poinformować Uczestników.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.

