REGULAMIN KONKURSU NA NAJTRAFNIEJSZE HASŁO REKLAMOWE
DLA AKWARIUM GDYŃSKIEGO MIR-PIB
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ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego –Państwowego Instytutu
Badawczego, mieszczące się na al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia zwane dalej Organizatorem.
Konkurs rozpoczyna się dnia 24 stycznia 2014 roku i trwa do 28 lutego 2014 roku.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która prześle autorskie hasło reklamowe dla Akwarium
Gdyńskiego MIR-PIB. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie, gdy hasło reklamowe autora
zostanie zgłoszone do Konkursu przez jego rodzica lub przedstawiciela ustawowego.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby
im najbliższe.
Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje zasady Konkursu i postanowienia niniejszego Regulaminu.

ZASADY KONKURSU
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Każdy Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie musi przesłać hasło reklamowe dla Akwarium Gdyńskiego
MIR-PIB na adres e-mail: akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl z dopiskiem w tytule „hasło reklamowe”.
Uczestnik Konkursu może przesłać na Konkurs do 10 haseł reklamowych w jednej wiadomości e-mail.
Hasło reklamowe powinno być związane z działalnością Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie 24.01.2014-28.02.2014.
Zgłoszone do Konkursu hasła reklamowe muszą zawierać następujące informacje:

a)
b)
c)
d)
e)

imię i nazwisko autora;
numer telefonu;
datę urodzenia;
adres zamieszkania;
oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych, na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zgłoszonego
do Konkursu hasła reklamowego, na jego publiczną ekspozycję oraz opublikowanie mojego imienia i nazwiska
w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach, na stronach internetowych,
serwisach społecznościowych związanych z Organizatorem (Facebook) oraz na ich wykorzystanie w celach
promocyjnych i marketingowych.
Uwaga: bez zamieszczonego w mailu oświadczenia nadesłane hasła reklamowe nie będą brały udziału
w Konkursie.
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OCENA I NAGRODY
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Oceny pozostawionych na Konkurs haseł reklamowych, biorąc pod uwagę ich trafność i inwencję twórczą
autora, dokona dnia 3 marca 2014 roku Jury.
Jury przyzna nagrodę tylko dla jednego zwycięskiego hasła reklamowego.
Zwycięzca Konkursu otrzyma ROCZNY BILET IMIENNY DO AKWARIUM GDYŃSKIEGO MIR-PIB.
Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie o sposobie odbioru nagrody.
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą
nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z Konkursu.
Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania
obowiązków związanych z Konkursem oraz w zakresie określonym w pkt. III ppkt 3.4 niniejszego
regulaminu. Dane będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

