
Regulamin Akcji Biało-Czerwona
	Organizator:
Akcję Biało-Czerwona organizuje: 
1. Wójt Gminy Przeworsk
2. Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku
	Celem Akcji Biało-Czerwona jest:
1. Uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Popularyzacja barw narodowych.
3. Wzmocnienie poczucie tożsamości narodowej.
	 Warunki uczestnictwa:
Akcja Biało-Czerwona ma charakter otwarty i adresowany jest do mieszkańców Gminy Przeworsk, spełniających i akceptujących warunki niniejszego regulaminu. 
Warunkiem uczestnictwa jest:
1. Wykonanie zdjęć przedstawiających flagę Polski podczas Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zdjęcie należy zrobić aparatem cyfrowym lub smartfonem.
3. Zdjęcia muszą być podpisane, opisane (imię i nazwisko autora zdjęć oraz miejscowość) i w treści wiadomości należy oświadczyć, iż uczestnik akcji zapoznał się z niniejszym regulaminem i informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Organizatora oraz, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia tego regulaminu i przetwarzanie przesłanych danych osobowych w celu udziału w Akcji Biało-Czerwona. 
4. Jeżeli na przesłanych zdjęciach uwiecznione są wizerunki osób, osoby te mogą wyrazić zgodę na publikację tych zdjęć na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury
w Przeworsku oraz Gminy Przeworsk. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i nie jest warunkiem udziału w akcji. Bez wyrażenia tej zgody zdjęcia te nie zostaną opublikowane na ww. stronach internetowych.
5. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez osoby składające te prace. 
6. Przesłanie w treści widomości oświadczenia, iż Uczestnik akcji zapoznał się 
z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, które stanowią części niniejszego regulaminu (Załącznik 1 Regulaminu). Wydrukowanie i podpisanie oświadczenia/zgody dotyczącego przetwarzania danych osobowych i wizerunku oraz przesłanie skanu oświadczenia lub zdjęcia podpisanego oświadczenia.
7. Nadesłane zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników i nie mogą
one naruszać praw autorskich majątkowych i osobistych ani innych praw osób trzecich.
8. Nie ma limitu nadsyłanych zdjęć, jednakże uczestnik powinien pamiętać o limicie danych w jednej wiadomości. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zdjęć do publikacji.
9. Termin nadsyłania zdjęć: do 4 maja 2020r. 
10. Zdjęcia należy przesłać na adres e-mail: dyrektor@gok.przeworsk.pl 
	Zasady przyznawania upominków:
1. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną nagrodzone drobnymi upominkami, które będą do odbioru w Gminnym Ośrodku Kultury w Przeworsku, oczywiście zachowując zasady bezpieczeństwa. 
2. Wybrane zdjęcia zostaną również bezpłatnie opublikowane na stronie internetowej 
i profilach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku oraz Gminy Przeworsk, na co uczestnik akcji wyraża zgodę. W przypadku gdy na przesłanych zdjęciach uwiecznione są wizerunki osób, osoby te mogą wyrazić zgodę na publikację tych zdjęć na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku oraz Gminy Przeworsk. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i nie jest warunkiem udziału  w Akcji. Bez wyrażenia tej zgody zdjęcia te nie zostaną opublikowane na ww. stronach internetowych.
	 Prawa autorskie, ochrona danych osobowych:
1. Uczestnik akcji, przesyłający zdjęcia wyraża zgodę na bezpłatną publikację przesłanych zdjęć na stronie internetowej i profilach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku oraz Gminy Przeworsk przez czas nieograniczony. 
2. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych przez niego zdjęć, biorących udział w akcji, a ponadto oświadcza, że osoby przedstawione na tych zdjęciach udzieliły zezwolenia na bezpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach niniejszej akcji, w szczególności na stronie internetowej i profilach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku oraz Gminy Przeworsk. 
	 Postanowienia końcowe:
1. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie gok.przeworsk.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Akcji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu.




