
REGULAMIN KONKURSU  

„PRAWIE JAK…SPORT” 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie: Prawie jak 

…sport  (zwanym dalej: „Konkursem) 

2. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie 

(zwanym dalej: „Organizatorem”). 

3. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, 

wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook. 

4. Celem konkursu jest  promowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

poprzez social media oraz zachęcenie do kreatywności i promowanie aktywności 

sportowej. 

II. Uczestnicy konkursu: 

1. Akcja przeznaczona jest dla osób w każdym wieku posiadających konto w 

serwisiewww.facebook.com (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda 

rodzica/opiekuna prawnego), a udział jest jednoznaczny z akceptacją warunków 

niniejszego regulaminu.. 

III. Zasady uczestnictwa: 

1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) wykonanie zdjęcia na którym będzie uczestnik konkursu w trakcie prezentowania 

wybranej dyscypliny sportowej z wykorzystaniem niekonwencjonalnych rekwizytów, 

technik; 

b) publikacja w komentarzu zdjęcia uczestnika konkursu pod postem konkursowym  

na https://www.facebook.com/mosirsochaczew od dnia 15.03 do dnia 31.03 2021 r.; 

c) polubienie i publiczne udostępnienie postu konkursowego opublikowanego w dniach 

15 – 31.03. 2021 r. na profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie 

(www.facebook.com/mosirsochaczew).  

2. Zachęcamy uczestników konkursu do kreatywności! 

3. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych 

za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę 

uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. 

rasa, orientacja seksualna). W przypadku użycia treści zabronionych zdjęcia będą 

usuwane. 

4. Każdy uczestnik może przesłać tylko 2 zdjęcia. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania kolażu z przesłanych zdjęć oraz 

udostępnienia ich lokalnym mediom. 
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IV. Nagrody: 

1. Komisja Organizatora spośród opublikowanych zdjęć spełniających warunki 

pkt. III; ustęp 1 wyłoni 5 zwycięzców. 

2. Przyznana zostanie jedna nagroda główna i 4 wyróżnienia. 

3. Wyniki zostaną opublikowane w osobnym poście wraz z przesłanymi zdjęciami 

zwycięzców konkursu, do dnia 5 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00 na profilu 

fanpage Organizatora (pod adresem: 

https://www.facebook.com/mosirsochaczew), stronie internetowej MOSiR 

Sochaczew www.mosir.sochaczew.pl  

4. Nagrody należy odebrać osobiście – w hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 w 

Sochaczewie. 

V. Odpowiedzialność: 

1. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu 

Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu 

użytkownika. 

2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku: 

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby 

bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia, 

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku, 

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku, 

3. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. 

VI. Informacje dodatkowe i ochrona i przetwarzanie danych osobowych: 

1. Wszelkie informacje dotyczące akcji znajdować się będą na stronie internetowej 

www.mosir.sochaczew.pl oraz profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 

portalu społecznościowym facebooku https://www.facebook.com/mosirsochaczew. 

2. Wszelkie pytania należy kierować na adres www.facebook.com/mosirsochaczew lub 

drogą mailową : mosirsochaczew@interia.pl. 

3. Organizator może zmienić regulamin do czasu rozpoczęcia akcji. 

4. Po zakończeniu zostanie sporządzony protokół wręczenia nagród. 

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego zasad i udzieleniem zgody na 

upublicznienie danych osobowych. Klauzula RODO dostępna na naszej stronie 

internetowej www.mosir.sochaczew.pl w zakładce MOSiR Sochaczew. 
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