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R E G U L A M I N  K O N K U R S U

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Wymyśl nazwę festiwalu!" (dalej
zwany Konkursem) jest Fundacja Animatorów i Twórców Kultury TRACH, z
siedzibą w Lublinie, ul. Gliniana 25/63, 20-616 Lublin, (zwany dalej
Organizatorem).
2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady udziału w
Konkursie oraz zasady jego przebiegu.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23.09.2019 a kończy się dnia 30.09.2019 o
godzinie 23:59. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do: 07.10.2019.
4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane dalej Uczestnikiem) które:
a) mają ukończone 18 lat,
b) mają ukończone 13 lat; i działają za zgodą i wiedzą ich opiekunów prawnych
c) wykonają zadanie konkursowe 
5. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu nazwy dla 1. Lubelskiego

Festiwalu Gier Fabularnych i przesłaniu swojej propozycji na adres e-mail

Organizatora, czyli: info@fundacjatrach.org, w czasie trwania konkursu.
6. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z
prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich. Zgłoszenia, które
nie spełniają powyższych warunków, będą usuwane i nie wezmą udziału w
Konkursie.
7. Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 propozycje nazw.

8. O wygranej decyduje specjalnie powołane Jury złożone z minimum 3
przedstawicieli Organizatora, które oceni przysłane zgłoszenia. Nagrodzona
zostanie 1 wybrana przez Jury praca konkursowa.
9. W przypadku zgłoszenia tej samej nazwy przez dwóch lub więcej
Uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń, przy preferencji zgłoszenia
zgłoszonego najwcześniej.
 
 



10. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy Konkursu podczas organizowanego wydarzenia, którego nazwę
wyłoni dany Konkurs. Zwycięzca może odebrać nagrodę w dowolnym momencie w trakcie trwania 1. Lubelskiego
Festiwalu Gier Fabularnych, czyli w dniach 06-07.12.2019 r. na terenie festiwalu.
11. Przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do nazwy wydarzenia nastąpi nieodpłatnie w
formie umowy, co ureguluje zawarta umowa między Organizatorem a zwycięzcą Konkursu.
12. W konkursie przewidziano nagrody:

      - gry planszowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 zł brutto. Wartość gier liczona jest od

sugerowanej ceny detalicznej polskiego wydawcy.

13. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.fundacjatrach.org/.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania konkursu, pod
warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
15. Dane osobowe Uczestnika w trakcie trwania konkursu będą przetwarzane zgodnie z aktualnymi przepisami.
Po zakończeniu konkursu zostaną komisyjnie usunięte.
16. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
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