Regulamin głosowania na Facebooku
w konkursie na rzeźbę z odpadów

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki głosowania
publiczności w konkursie na rzeźbę z odpadów. Konkurs jest częścią kampanii informacyjnoedukacyjnej dotyczącej

projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach. Projekt jest realizowany w ramach
poddziałania 5.21 Gospodarka odpadami – ZIT w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021r.
2. Organizatorami konkursu jest Urząd Miasta Świętochłowice zwany dalej „Organizatorem”
3. Celem konkursu jest propagowanie ekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży.
4. Urząd Miejski w Świętochłowicach 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 (Dz.U.2020r. poz. 2094 z późn. zm.).
5. Głosowanie na najlepszą rzeźbę z odpadów trwa od dnia 22.11.2021r (czyli od momentu
zamieszczenia zdjęć) do 28.11.2021r.
§2 Warunki uczestnictwa w głosowaniu
1. Głosowanie organizowane jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Głosowanie konkursowe zostanie przeprowadzone na oficjalnym portalu społecznościowym
Facebook miasta Świętochłowice.
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 oficjalnym Facebook`u miasta
Świętochłowice.
c. oddać co najmniej jeden głos, poprzez użycie przycisku „Lubię to” pod wybranym przez
siebie zdjęciem z rzeźbą. Jedna osoba może oddać maksymalnie 1 głos (po 1 na każde

1

umieszczone zdjęcie) przy użyciu wyłącznie jednego konta osobistego w serwisie
Facebook.com
§3 Zasady i przebieg Konkursu na najlepszą rzeźbę z odpadów.
1. Dzieci i młodzież z placówek oświatowych w Świętochłowicach, które zgłosiły się do
udziału w kampanii informacyjno – edukacyjnej dotyczącej otwarcia nowego punktu
selektywnej zbiórki na terenie miasta Świętochłowic, w dniach 08.11.2021-16.11.2021 stworzą
rzeźbę z odpadów.
2. Nad rzeźbą dzieci pracują w grupach/klasach.
3. Każda z placówek w konkursie wewnętrznym wybierze jedną najlepszą rzeźbę.
4. Placówki oświatowe prześlą zdjęcie wybranej przez siebie rzeźby z odpadów do
Organizatora do dnia 19.11.2021r na adres ego@swietochlowice.pl celem umieszczenia go na
oficjalnej stronie Facebook`a miasta Świętochłowice.
5. Zdjęcia prac z rzeźbami z odpadów zostaną umieszczone na oficjalnym profilu Facebook`a
miasta Świętochłowic w dniu 22.11.2021r.
6. Głosowanie na najlepszą rzeźbę z odpadów rozpocznie się w dniu 22.11.2021r., w momencie
opublikowania zdjęć, zgodnie z §2 niniejszego regulaminu.
7. Ogłoszenie wyników głosowania internetowego nastąpi w dniu 29.11.2021r. na oficjalnym
profilu Facebook miasta Świętochłowice.
8. Wykonawca 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.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw
uczestników oraz użytkowników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.
§4 Nagrody dla szkół
1. Nagrody będą przyznawane po przeprowadzeniu wśród uczniów Quizu z wiedzy o ekologii.
2. Zebrane głosy pod zdjęciami będą przeliczane na punkty w następujący sposób: trzy szkoły
z największą liczbą głosów otrzymają dodatkowe punkty do punktów z Quizu. Szkoła, która
otrzyma pierwsze miejsce w głosowaniu (największa liczba oddanych głosów) uzyska 10
punktów, szkoła, która zajmie drugie miejsce w głosowaniu uzyska 7 punktów, szkoła która
zajęła trzecie miejsce w głosowaniu otrzyma 5 punktów.
3. Po podsumowaniu punktów z Quizu i punktów z głosowania zostaną wyłonieni zwycięscy.
§5 Nagrody dla przedszkoli
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1. Dla przedszkola, które uzyska największą liczbę oddanych głosów pod zdjęciem rzeźby z
odpadów zgodnie z §2 niniejszego regulaminu, zostanie przyznana nagroda w formie biletów
do kina dla grupy, która wykonała rzeźbę z odpadów zgodnie z §3 niniejszego regulaminu.
§ 6 Reklamacje
1. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu powinny być
zgłaszane na adres mailowy ego@swietochlowice.pl w terminie do dnia 06.12.2021r. z
dopiskiem „Rzeźba z odpadów” – głosowanie internetowe - reklamacja”.
2. Urząd Miasta Świętochłowice 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.
§ 7 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 Prezydent Miasta Świętochłowice.
2. Uczestnicy przystępując do konkursu „Rzeźba z odpadów” i akcji edukacyjno- promocyjnej
dotyczącej projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul.
Szpitalnej w Świętochłowicach” wyrazili zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych
osobowych należących do kategorii danych zwykłych do celów związanych z prowadzeniem
Konkursu.
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