Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2022
Dyrektora Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku
z dnia 24 marca 2022 w sprawie ustalenia
Regulaminu głosowania na portalu
społecznościowym Facebook
w „Wielkanocnym Konkursie Palm”.

Regulamin głosowania na portalu społecznościowym Facebook w „Wielkanocnym
Konkursie Palm”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki głosowania
publiczności w „Wielkanocnym Konkursie Palm”.
2. Organizatorem Konkursu jest Okoneckie Centrum Kultury w Okonku, ul. Leśna 35, 64-965
Okonek, tel. 500 817 077, 67 353 38 88, kultura@okonek.pl, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Celem konkursu jest popularyzowanie oraz kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów
związanych z Niedzielą Palmową oraz z Wielkanocą, stworzenie okazji do zaprezentowania
przez mieszkańców Gminy Okonek własnych pomysłów i technik wykonania palm
wielkanocnych oraz form jej zdobienia, a także rozbudzanie inwencji twórczej.
4. Okoneckie Centrum Kultury w Okonku oświadcza, że głosowanie nie jest grą losową,
loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada
2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2020r. poz. 2094).
5. Głosowanie na najpiękniejszą palmę trwa od dnia 07.04.2022r. (czyli od momentu
zamieszczenia zdjęć) do 11.04.2022r. g. 10:00
§2 Warunki uczestnictwa w głosowaniu
1. Głosowanie organizowane jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Głosowanie konkursowe zostanie przeprowadzone na oficjalnym portalu społecznościowym
Facebook Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku.
3. Aby móc zagłosować w Konkursie, należy:
a. posiadać aktywny profil na Facebooku, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie
Facebook (zwany dalej: Profilem), założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem
opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub
wytycznymi Facebooka.
b. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, dostępną na stronie internetowej
Okoneckiego Centrum Kultury www.ockokonek.pl.
c. oddać co najmniej jeden głos, poprzez użycie przycisku „Lubię to” (reakcji) pod wybranym
przez siebie zdjęciem z palmą.
§3 Zasady i przebieg „Wielkanocnego Konkursu Palm”
1. Konkurs ma charakter amatorski, otwarty, dostępny dla mieszkańców zamieszkałych na
terenie Gminy Okonek.
2. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę.
3. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie wykonana, tradycyjna palma wielkanocna, o
wysokości maksymalnie 1 metra.
4. Technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty itp.), bibuła,
krepa, wstążka, wydmuszki itp. z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych.

5. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z
Regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych
materiałów i elementów ozdobnych.
6. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie przedstawianymi
na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o
tych faktach (wypełniona Karta Zgłoszenia – Załącznik nr 1 do Regulaminu).
7. Palmę należy dostarczyć do Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku do dnia 5 kwietnia
2022 roku w godzinach 7:30-20:00.
8. Palmy zostaną sfotografowane przez pracowników Okoneckiego Centrum Kultury, celem
umieszczenia ich na oficjalnej stronie Facebook Okoneckiego Centrum Kultury.
9. Głosowanie na najładniejszą palmę rozpocznie się w dniu 07.04.2022r., w momencie
opublikowania zdjęć.
10. Wyboru najpiękniejszej palmy dokonają internauci w głosowaniu na Facebooku
Okoneckiego Centrum Kultury. Wygrywa palma z największą ilością reakcji na zdjęcie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odjęcia głosów zebranych pod zdjęciami prac
uczestników, wobec których zachodzi podejrzenie, że zostały oddane sprzecznie z prawem,
zasadami, politykami lub wytycznymi Facebook`a oraz niniejszego Regulaminu, szczególnie
dotyczy to głosów oddanych przy użyciu kont fikcyjnych w serwisie.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw
uczestników oraz użytkowników do korzystania z Profilu w serwisie Facebook.
13. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 11 kwietnia 2022 roku na oficjalnym profilu
Facebook Okoneckiego Centrum Kultury.
14. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane (decyduje data dostarczenia).
15. Integralną częścią pracy jest karta zgłoszeniowa uczestnika stanowiąca Załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu, zawierająca również indywidualne zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika.
16. Laureaci 1, 2, 3 miejsca otrzymają upominki ufundowane przez organizatora.
§4 Reklamacje
1. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu powinny
być zgłaszane na adres mailowy kultura@okonek.pl w terminie do dnia 19.04.2022r. z
dopiskiem „Wielkanocny Konkurs Palm” – głosowanie internetowe - reklamacja”.
2. Okoneckie Centrum Kultury w Okonku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych oraz za
jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook, które mogłyby mieć wpływ
na przebieg głosowania.
3. Wszelkie roszczenia wynikające z wadliwego działania dostawców usług oraz serwisu
Facebook powinny być zgłaszane do właściciela platformy Facebook.com.
4. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na
wskazany powyżej adres mailowy.
5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie
podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
6. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez
Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
7. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony drogą mailową w terminie 7 dni
od daty rozpatrzenia.

§5 Postanowienia końcowe
1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U. UE L 119 z 2016r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO” oraz na podstawie ustawy z 10
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 administratorem
danych osobowych jest Okoneckie Centrum Kultury w Okonku.
2. Uczestnicy przystępując do konkursu „Wielkanocny Konkurs Palm” wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Administratora danych osobowych należących do kategorii danych
zwykłych do celów związanych z prowadzeniem Konkursu.

