Regulamin konkursu “Prześlij zdjęcie bilet będzie!”
(dalej jako “Regulamin”)
1. Organizatorem konkursu jest O.K. PARK sp. z o.o. w Głogowie (67-200) przy ul. Bolesława
Śmiałego 2, zwana dalej “Organizatorem”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzona na terenie Lodowiska O.K. PARK
3. Konkurs trwa od 29 listopada do 20 lutego 2022 r.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zrobienie zdjęcia
na Lodowisku O.K. PARK oraz przesłanie go na adres mailowy: foto.okpark@gmail.com do
20.02.2022 r.
5. Co tydzień zostanie wybranych 5 zdjęć, których autorzy otrzymają bilet wstępu na 1 godzinę
jazdy na łyżwach do wykorzystania do 29 lutego 2022 r. Wyniki będą ogłaszane w każdą środę
na Facebooku: (www.facebok.com/okparkglogow).
6. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły przynajmniej 16 rok życia, mogą wziąć udział w
konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, produkt lub inną usługę świadczoną
przez organizatora.
8. Przesyłając zdjęcia Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku osób
przedstawionych na zdjęciach do celów marketingowych i reklamowych przez firmę O.K.
PARK sp. z o.o. w postaci drukowanej i cyfrowej nieograniczoną czasowo.
9. Organizator w zakresie związanym z ochroną wizerunku oraz przestrzeganiem praw autorskich
do zdjęć na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie polega wyłącznie na
oświadczeniu Klienta, że Klient nie narusza żadnych zasad ochrony wizerunku ani autorskich
praw osobistych i majątkowych osób trzecich. Klient może ponosić odpowiedzialność za
ewentualne naruszenie praw osób trzecich, ich dóbr osobistych lub majątkowych bądź
osobistych praw autorskich osób trzecich. Organizator nie jest też zobligowany do
weryfikowania informacji źródłowych pliku i identyfikowania osób, których dane są
umieszczone w informacjach źródłowych pliku (w celu badania autorstwa pliku). Również w
tym zakresie odpowiedzialność spoczywa na Kliencie.
10. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników. Komunikuje się z nimi wyłącznie
za pośrednictwem adresu e-mail z którego Uczestnicy przesyłają fotografie konkursowe.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Aktualna wersja
regulaminu znajduje się na stronie internetowej Organizatora: www.okpark.pl/lodowisko.
12. Kontakt z Organizatorem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej:
foto.okpark@gmail.com

