Regulamin Konkursu Jubileuszowego na hasło promocyjne Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursy na hasło promocyjne jest Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 633-14-01-664, Regon: P-271506643, zwany dalej ORGANIZATOREM. 
2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu konkursu.
3.Wszelkich informacji na temat przebiegu konkursu z ramienia Organizatora udziela Rafał Jabłoński, tel. 508 928 343, e-mail: r.jablonski@mzkjastrzebie.com.
4. Przedmiotowy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z 19 listopada 2009 r.(tj. Dz.U. z 20015 r., poz. 612 z późń. zm.) 
5. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która w trakcie trwania konkursu zaakceptuje Regulamin Konkursu, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a następnie prześle za pośrednictwem krótkiej wiadomości tekstowej sms autorskie hasło promocyjne. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

§2
Cel konkursu

Celem konkursu jest wymyślenie oryginalnego hasła, które będzie służyło promocji i identyfikacji MZK Jastrzębie. Hasło będzie wykorzystywane podczas działań informacyjno-promocyjnych MZK Jastrzębie.
  
§3
Zadania konkursowe

Zadaniem konkursowym jest wymyślenie kreatywnego i adekwatnego hasła promocyjnego w formie krótkiego zdania lub równoważnika zdania. Hasło powinno oddawać charakter i wizję MZK Jastrzębie.

§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs jest kierowany do mieszkańców dziesięciu gmin tworzących MZK Jastrzębie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
3. Do wzięcia udziału w konkursie konieczne jest przesłanie hasła w formie krótkiej wiadomości tekstowej sms na numer 4628. Hasło należy poprzedzić skrótem MZK. (z kropką na końcu), np. "MZK. Z nami zawsze po drodze". Hasła niezawierające polskich znaków będą uwzględniane jako ważne. Koszt wysłania wiadomości sms według taryfy operatora. MZK Jastrzębie nie pobiera od uczestników Konkursu dodatkowych opłat związanych z wysłaniem wiadomości sms. 
4. Konkurs trwa do 29 kwietnia 2016 r. do godz. 12.00. 
5. Hasła wysłane po terminie nie będą podlegały ocenie. 
6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 propozycji na hasło konkursowe. 


§5
Ocena i wybór

1. Hasło będzie oceniane przez Komisję Konkursową, zwaną dalej "Komisją", powołaną przez Organizatora, w skład której wchodzą 4 osoby:
Benedykt Lanuszny, dyrektor Biura MZK
Krystyna Fila, kierownik Działu Planowania i Komunikacji MZK Jastrzębie
Dorota Pietrzak, kierownik Działu Kontroli MZK Jastrzębie 
Rafał Jabłoński, pełnomocnik Zarządu MZK ds. mediów
2. Hasło będzie oceniane pod względem: artystycznym, innowacyjności, funkcjonalności językowej (inne wersje językowe), spójności z wizerunkiem MZK Jastrzębie.
3. Z prac komisji sporządzony zostanie protokół
4. Komisja Konkursowa w sposób arbitralny oceni i wybierze zwycięskie hasło promocyjne przyznając pierwszą nagrodę, a także dwie nagrody pocieszenia. Komisja kierować się będzie własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, oryginalność hasła, tj. poziom artystyczny, kreatywność, pomysłowość.  
7. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową mają charakter ostateczny. Nie będą one podlegały reklamacjom ani skargom.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 maja 2016 r. 
9. W celu poinformowania zwycięzców Organizator skontaktuje się z nimi dzwoniąc na numer telefonu, z którego wysłano zwycięskie hasło. Wiadomość sms wysłana z innego źródła niż telefon komórkowy nie będzie uwzględniana w Konkursie.    
10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mzkjastrzebie.com.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska Laureata Konkursu.   
§6
Nagroda

1. W przypadku rozstrzygnięcia Konkursu Komisja przyzna trzy nagrody rzeczowe w postaci biletu okresowego. 
a) Pierwsza nagroda to roczny (dwunastomiesięczny) bezpłatny bilet okresowy na wszystkie linie MZK Jastrzębie. 
b) Pierwsza nagroda pocieszenia to półroczny (sześciomiesięczny) bezpłatny bilet okresowy na wszystkie linie MZK Jastrzębie.
c) Druga nagroda pocieszenia to kwartalny (trzymiesięczny) bezpłatny bilet okresowy na wszystkie linie MZK Jastrzębie.
2. O terminie i sposobie wręczenia nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 
3. Z chwilą wręczenia nagrody Organizator nabywa prawo własności do hasła.
4. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania względem Organizatora roszczeń o naruszenie autorskich praw majątkowych do hasła. 
5. Nadesłane przez Uczestnika hasło na numer podany przez Organizatora, jest jednoczesnym oświadczeniem, że hasło jest autorstwa Uczestnika, a prawo do rozporządzania nim nie jest w żaden sposób ograniczone. Dodatkowo nadesłanie hasła przez Uczestnika jest jednoczesnym oświadczeniem, że hasło to nie narusza praw wyłącznych oraz prawnie chronionych interesów lub dóbr osób trzecich.
6. Zwycięzca Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby hasło naruszało prawa osób trzecich. 

§7
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych tj. imię i nazwisko, adres, nr telefonu, w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją, przeprowadzeniem oraz sprawozdawczością podatkową i księgową. 
3. Dane uczestnika będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.Uczestnikowi, którego dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania i aktualizacji. 

§8
Postanowienia końcowe

1. W przypadku gdy żadna z prac zgłoszonych do konkursu nie spełni warunków określonych w §5 niniejszego Regulaminu, Organizator zakończy konkurs bez jego rozstrzygnięcia. Informacja o zakończeniu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mzkjastrzebie.com.

 




 


