Regulamin konkursu „Nowodworskie NAJ - Dziewczyny”

1. Organizatorem Plebiscytu jest redakcja Gazety Nowodworskiej i Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki.
2. Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym.
3. Plebiscyt trwa od 10 czerwca 2014 r. do 19 lipca 2014 roku (do godziny 12.00).
4. Celem Plebiscytu jest wyłonienie 12 kandydatek, które wezmą udział w sesji fotograficznej.
Ich zdjęcia zostaną wykorzystane do przygotowania kalendarza miejskiego na 2015 r. Udział w
plebiscycie nie wiąże się z żadnymi gratyfikacjami dla kandydatek i odpłatnością za udział w
sesji fotograficznej.
4. Zgłaszając chęd udziału w Plebiscycie, kandydatka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych na potrzeby Plebiscytu oraz wykonania, wydrukowania i
rozpowszechniania swoich zdjęd przez autorów kalendarza.
5. W Plebiscycie biorą udział uczestniczki, które zgłoszą się do 22 czerwca, do redakcji ze
zdjęciem konkursowym. Zdjęcie można dostarczyd osobiście na adres Gazeta Nowodworska,
ul. Warszawska 10/2, 05-100 lub wysład mailem na adres redakcja@nowodworska.pl. W
przypadku dostarczenia zdjęd osobiście fotografia musi byd zapisana w formie elektronicznej.
Kandydatki biorące udział w plebiscycie muszą byd pełnoletnie i muszą byd mieszkankami
Nowego Dworu Maz.
Uczestniczki wyrażają zgodę na używanie ich wizerunku na potrzeby Plebiscytu na stronach
Gazety Nowodworskiej, na stronie www.nowodworska.pl i na profilu gazety na Facebooku.
Kandydatki, biorąc udział w plebiscycie, zgadzają się na wyżej wymienione publikacje.
6. Głosowanie odbywa się przez kupony, które w czasie trwania Plebiscytu będą ukazywały się
na łamach Gazety Nowodworskiej oraz przez SMS-y. Termin przyjmowania kuponów z gazety
mija 19 lipca 2014 r. o godz. 12.00, głosowanie poprzez SMS-y odbywa się do godziny 12.00.
tego samego dnia.
9. Głosujący w konkursie może wypełnid i dostarczyd dowolną liczbę kuponów drukowanych
w Gazecie oraz wysład dowolną ilośd SMS-ów.
10. Kupony należy dostarczad osobiście lub pocztą do siedziby redakcji Gazety
Nowodworskiej. SMS-y należy wysyład na numer podany w trakcie trwania głosowania (koszt
jednej wiadomości to 1 zł + VAT). W treści kuponu należy wpisad imię i nazwisko kandydatki, a
w treści SMS-a numer przypisany kandydatce. Informacje o sposobie głosowania znajdą się w
gazecie oraz na stronie www.nowodworska.pl
11. 12 kandydatek, które uzyskają największą liczbę punktów (przy czym kupon z gazety jest
liczony jako pięd punktów, SMS jako jeden), wezmą udział w sesji fotograficznej, a ich zdjęcia
zostaną zamieszczone w kalendarzu przygotowanym przez Urząd Miejski na 2015 r.
13. Plebiscyt odbędzie się, gdy do udziału zgłosi się nie mniej niż 35 kandydatek.
14. Regulamin jest dostępny w trakcie trwania Plebiscytu w siedzibie organizatora i na stronie
www.nowodworska.pl
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo
powszechnie obowiązujące.

