Poznań, dnia 30.03.2021 r.

REGULAMIN ZABAWY ZM GOAP
„Wielkanocne zero waste”

1.
2.
3.
4.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Zabawy jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z
siedzibą w Poznaniu 61-119, ul. Św. Michała 43.
Zabawa zostanie przeprowadzona wyłącznie w Internecie, na fanpage @GOAP na Facebooku
w dniach od 30.03.2021 r. do 02.04.2021 r.
Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, ani promowana przez serwis Facebook.
Regulamin Zabawy jest dostępny na stronie www.goap.org.pl.

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
Uczestnikiem Zabawy może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego.
§3
NAGRODY
1. Nagrodą w Zabawie jest zestaw EKOgadżetów ZM GOAP.
2. Zdobywcą nagrody w Zabawie jest Uczestnik, wyłoniony przez Organizatora, który w czasie trwania
Zabawy, pod postem - „Wielkanocne zero waste” na fanpage GOAP na Facebooku zamieści odpowiedź
na pytanie „Co robisz, by nie marnować jedzenia?” do dnia 2.04.2021 r. godz. 8:00.
3. Organizator nagrodzi wybranych Uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania
są sprzeczne z prawem lub Regulaminem ZM GOAP oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na
portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej,
jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób
trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga
Organizator.
§4
DANE OSOBOWE
Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania
czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Zabawy. Uczestnik przystępując do Konkursu
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

