REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Beka z picia”, jest działaniem realizowanym w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii, propagującym zdrowy, trzeźwy tryb życia.
2. Organizatorem Konkursu są: Urząd Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań oraz
eluban.pl Tomasz Jurak, ul. Dolna 14, Uniegoscz, 59-800 Lubań, email: biuro@eluban.pl, tel. 535
900 448.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Burmistrz Miasta Lubań.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.eluban.pl
§2
CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest propagowanie zdrowego i bezalkoholowego trybu życia w ramach działań
promocyjno-edukacyjnych za pośrednictwem internetu.
§3
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) do dnia przesłania pracy konkursowej nie ukończyła 19 roku życia,
b) nie jest pracownikiem Urzędu Miasta Lubań lub eluban.pl,
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Urzędu Miasta Lubań lub eluban.pl.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zgłoszenie uczestnika w postaci nadesłania na email: biuro@eluban.pl pracy plastycznej w
formie mema o tematyce antyalkoholowej,
b) potwierdzenie akceptacji regulaminu konkursu.
3. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży do 19 roku życia z terenu powiatu lubańskiego.
§4
PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU
1. Każdy może wysłać jedną pracę własną (mema o tematyce antyalkoholowej).
2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi
wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na
konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy
mema.
5. Prace powinny być wykonane w formacie elektronicznym (JPG, BMP,PNG).
6. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest
wykonanie mema o tematyce antyalkoholowej.
7. Prace wysyłamy tylko na e-mail biuro@eluban.pl do dnia 17.01.2021 r. do godziny 23:59
wpisując w tytule maila "Beka z picia".
8. Plebiscyt z pracami konkursowymi będzie zamieszczony dnia 20.01.2021 a głosowanie będzie
trwało do 30.01.20201 r. do godziny 23:59.
9.Trzy osoby z największą liczbą głosów w plebiscycie staną się laureatami konkursu.
10. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 31.01.2021 roku o godzinie 12:00.
§4
NAGRODY
1.Uczestnik, który zajmie pierwsze miejsce wybiera jedną nagrodę spośród trzech dostepnych,
uczestnik, którey zajmie drugie miejsce wybiera jedną nagrodę spośród dwóch dostępnych,

uczestnik który zajmie trzecie miejsce otrzymuje trzecia nagrodę, ktora pozostała w puli nagród.
Nagrody do wyboru:
-Słuchawki douszne APPLE AirPods II Biały
- Głośnik mobilny JBL Flip 5 czarny
- Pocketbook 616 Basic Lux 2
2. Zdobywcami nagród w konkursie są uczestnicy wyłonieni przez plebiscyt na stronie eluban.pl.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową, która podda selekcji prace, które będą mogły trafić do plebiscytu. W skład komisji
konkursowej wchodzi przedstawiciel Urzędu Miasta Lubań, przedstawiciel Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Poblemów Alkoholowych w Lubaniu oraz przedstawiciel eluban.pl. Wszelkie
wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga
Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez e-mail wysłany na adres, z którego
Organizator otrzymał pracę konkursową.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć
pocztą elektroniczną na adres biuro@eluban.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania
powiadomienia, pod rygorem przepadku prawa do nagrody i przekazania prawa do nagrody autowi
pracy wyłonionemu w plebiscycie, jako kolejnego z największą ilością głosów.
6. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów konkursu na koszt Organizatora, na adres wskazany
przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel.
kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie
prawni. Klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym
podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego należy złożyć wraz z pracą konkursową.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go na stronie internetowej www.eluban.pl.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez
autora pracy zgłoszonej do konkursu.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

