Regulamin Akcji
ŚNIEŻNE GIGANTY POWIATU BRZESKIEGO
§1
1. Organizatorem Akcji jest Powiat Brzeski.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu
powstałe w związku z udziałem uczestnika w Akcji.
3. Organizator Akcji nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia.
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§2
Akcja trwać będzie w okresie od 25 STYCZNIA 2021 r. do 22 MARCA 2021 r.
Organizator przyjmuje zgłoszenia do 5 marca 2021 r.
Finał Akcji i wręczenie nagród odbędzie się 22 marca 2021 r.
Autor/Autorzy zwycięskiego Śnieżnego Giganta otrzymają: medale/statuetki, nagrody
rzeczowe oraz gadżety powiatowe.
§3

Warunki przystąpienia do Akcji:
a) uczestnikiem może zostać mieszkaniec powiatu brzeskiego,
b) uczestnik może wystartować w danej edycji tylko raz,
c) liczba autorów jednego Śnieżnego Giganta nie może przekraczać 12 osób,
d) akceptacja Regulaminu,
e) akceptacja Klauzuli Informacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzesku,
f) przesłanie zgłoszenia,
g) wysokość/szerokość bryły śniegu Śnieżnego Giganta min. 2,5 m,
h) budowa Śnieżnego Giganta na terenie powiatu brzeskiego.
§4
1. W celu zgłoszenia swojego udziału uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy
stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Formularz oraz zdjęcia Śnieżnego Giganta należy przesłać na adres
promocja@powiatbrzeski.pl.
3. Zgłoszenia są rejestrowane w dni robocze od 8:00-15:00.
§5
1. Każdy zgłoszony Śnieżny Gigant, który spełnia wymagania, opublikowany zostanie
o godz. 8:00 w dzień roboczy na profilu Facebook Powiatu Brzeskiego najwcześniej
następnego dnia po zarejestrowaniu zgłoszenia. Czas publikacji może się wydłużyć
z uwagi na kolejność zgłoszeń.
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2. Punktacja odpowiada ilości reakcji pod postem ze zdjęciem/zdjęciami Śnieżnego
Giganta i udostepnień posta (liczone x2) zdobytych w czasie dwunastu godzin w dniu
publikacji w godzinach od 8:00 do 20:00.
§6
1. Organizator uprawniony jest do dokonania zmian w Regulaminie w czasie trwania Akcji.
2. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej
www.powiatbrzeski.pl.
3. Regulamin wraz z ewentualnymi jego zmianami będzie dostępny w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej www.powiatbrzeski.pl.
§7
Wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane
przez Organizatora Akcji.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Załącznik do Regulaminu Akcji
ŚNIEŻNE GIGANTY POWIATU BRZESKIEGO

Imię/Imiona i Nazwisko/Nazwiska

Telefon kontaktowy
Nazwa Śnieżnego Giganta*
Wymiary Śnieżnego Giganta**
Adres lokalizacji Śnieżnego Giganta
Czas pracy
Do formularza należy dołączyć do trzech zdjęć dobrej jakości prezentujących
Śnieżnego Giganta i/lub jego autorów
x Akceptuję Regulamin Akcji Śnieżne Giganty Powiatu Brzeskiego
x Akceptuję Klauzulę Informacyjną Starostwa Powiatowego w Brzesku
*Nazwa nie może zawierać: słów / wyrażeń / określeń wulgarnych, obraźliwych, zawierających
treści niezgodne z prawem, nawołujących do nietolerancji/przemocy, należących do mowy
nienawiści, odnoszących się do konkretnych osób, miejsc lub organizacji (w tym: stanowiących
nazwiska, pseudonimy oraz jednoznaczne przezwiska) bądź naruszających dobre obyczaje;
w przypadku złamania tej zasady Zgłaszający ma prawo zmienić nazwę
**Wymiary w metrach do drugiego miejsca po przecinku
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