I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady,
na jakich odbywa się konkurs pod nazwą – „#blosilesia2018” (dalej: „Konkurs”).
Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Blosilesia, ul.Kopernika 14 40-064
Katowice, REGON 362837766, numer KRS 0000582163, NIP 9542759430
(dalej: „Organizator”).
3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku
podjęcia decyzji przez Organizatora. O odwołaniu Konkursu lub jego skróceniu
Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie informacji na stronie
Instagram/blosilesia
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Blosilesia.org.
II Uczestnicy Konkursu
1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają
wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu
3. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które posiadają aktywne konto
na Instagramie oraz zaakceptowały Regulamin.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora, osoby
będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub
Fundatora dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora lub Fundatora
jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora lub Fundatora
jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin.
5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w
przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi,
podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki
Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play.
Wykluczenie uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu.
Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
6. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w
serwisie Instagram.
III Czas trwania
1. Konkurs odbywa się w serwisie Instagram (dalej: „Serwis”).

2. Konkurs trwa 10 marca 2018 r. od godziny 11:00 do 14:00.
IV Przebieg Konkursu
1. Zasady konkursu:
- posiadać aktywne konto na Instagramie
- zrobić zdjęcie w trakcie trwania konferencji BloSilesia. Zdjęcie musi zostać
wykonane w miejscu odbywania się konferencji, czyli w Strefie Centralnej w
Katowicach.
- udostępnić zdjęcie na Instagramie,
- oznaczyć @blosilesia i dodać hasztagi #blosilesia2018 oraz #blopstryk
2. Publikowane w ramach Konkursu zdjęcia nie mogą naruszać obowiązujących
przepisów prawa ani praw osób trzecich, w szczególności:
● zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym,
oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym oraz treści, które mogłyby godzić
w dobre imię czy honor innej osoby;
● zabronione jest zamieszczenie treści zachęcających do dyskryminacji czy
nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość
etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;
● zabronione jest zamieszczenie treści stanowiących groźby wobec osoby czy grupy
osób;
● zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze pornograficznym czy
pedofilskim ani jakichkolwiek innych treści, które powszechnie mogą zostać uznane
za naruszające zasady moralności;
● zabronione jest zamieszczenie treści zachęcających do popełnienia wykroczenia,
przestępstwa czy aktu terroryzmu;
● zabronione jest zamieszczenie treści, które mogłyby naruszać prawa osób
trzecich, w tym prawa do znaków towarowych czy chronionych symboli, prawa
autorskie czy prawa osobiste;
3. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną liczbę zdjęć w ramach
Zgłoszenia.
4. Organizator przy wyborze trzech zwycięskich zgłoszeń konkursowych, będzie
kierował się następującymi kryteriami oceny:
• Oryginalność,
• Kreatywność,
• Twórczy koncept pracy autora

V Komisja Konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w
szczególności w celu dokonania oceny zgłaszanych zdjęć i historii oraz wyłonienia
Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (w niniejszym
Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa).
2. W skład Komisji wejdą 3 osoby wyłonione przez Organizatora.
3. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
VI Nagrody
1. Zdjęcia uczestników Konkursu, które zostały wybrane przez Komisję Konkursową
mogą zostać publikowane w mediach społecznościowych Organizatora.
2. Nagrody:
I miejsce - Miesięczny karnet do Egurrola Dance Studio
II miejsce - Nerka z kolekcji odzieżowej EgurrolaStore
III miejsce - Torba projektu Kasi Majzel
Wyróżnienie - Koszulka BloSilesia

VII Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest
– w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U.Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator.
2. Administrator przetwarza dane Uczestników Konkursu wyłącznie w celu
weryfikacji Uczestnika Konkursu, realizacji Konkursu i ewentualnie publicznego
podania imienia i nazwiska Laureatek Konkursu według postanowień Regulaminu.
Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
3. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności:
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia
otrzymanie nagrody w Konkursie.
VIII Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z
uzasadnieniem pisemnie do Organizatora, na jego podany adres e-mail
kontakt@blosilesia.org w temacie maila REKLAMACJA KONKURS „#blosilesia2018”
najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje złożone po
tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do
Organizatora.

2. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi
przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie
powszechnym.
3. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą
mailową na adres e-mail, z którego wpłynęła reklamacja najpóźniej w ciągu 3 dni od
daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
IX Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
działaniem Serwisu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o
charakterze siły wyższej,
- przerwy lub inne problemy w przebiegu Konkursu zaistniałe z przyczyn
technicznych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności związane z
działanie dostawców usług internetowych.
X Postanowienia ogólne
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu biorący
udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie.
2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.
3. Uprawnienia nabyte przez Uczestników Konkursu w związku z udziałem w
Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu,
jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie
internetowej blosilesia.org.
5. Serwis Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania
związane z organizacją Konkursu na ich łamach.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany
przez serwis Instagram.
7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z
Regulaminem jest prawo polskie.

