Konkurso taisyklės:

1. Konkurso organizatorius – Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje, adresas: Šv. Jono g. 3,
LT-01123 Vilnius.

2. Konkursas neorganizuojamas, neremiamas ir jokiu būdu nėra susijęs su portalu „Facebook“.

3. Išreikšdamas norą dalyvauti konkurse, dalyvis sutinka su šiomis konkurso taisyklėmis.

4. Konkurso dalyviu gali būti kiekvienas, išskyrus Lenkijos Respublikos ambasados bei Lenkijos
instituto Vilniuje darbuotojus arba jų šeimos narius.

5. Konkurso trukmė – 2018 m. lapkričio 11–12 diena (imtinai).

6. Kad galėtų dalyvauti konkurse, dalyvis turi nufotografuoti Lenkijos vėliavas bei iliuminacijas ant
(prie) Lietuvos valstybinių bei savivaldybių institucijų ir šias nuotraukas paskelbti komentaruose po
šio konkurso įrašu ambasados Facebook paskyroje bei pažymėti grotažymėmis #PL100 #LT100 ir
#PolskaLitwa #LietuvaLenkija.

7. Lenkijos Respublikos ambasados Vilniuje darbuotojai išrinks vienuolika nuotraukų apdovanojimui.

8. Apdovanojimus reikės atsiimti Lenkijos Respublikos ambasadoje Vilniuje nurodytą dieną.

9. Asmens duomenis nurodyti nėra privaloma, tačiau juos būtina pateikti norint atsiimti
apdovanojimą.

10. Konkurso apdovanojimai: 2 bilietai* Lenkijos oro linijų LOT maršrutu Vilnius–Varšuva–Vilnius
geriausios nuotraukos autoriui, o dar dešimčiai nuotraukų autorių bus įteikti Lenkijos Respublikos
ambasados Vilniuje paruošti prizai.
* Oro uosto rinkliavą sumoka konkurso laimėtojas

11. Šiose taisyklėse nenumatytais atvejais vadovaujamasi Civilinio kodekso nuostatomis. Visas
pretenzijas dėl konkurso eigos būdo būtina pateikti arba apie nustatytą taisyklių pažeidimą pranešti
organizatoriui elektroniniu paštu: vilnius.embassy@msz.gov.pl

Regulamin Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Ambasada RP w Wilnie z siedzibą przy ul. Šv. Jono 3, LT-01123 Vilnius

2. Konkurs nie jest organizowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z portalem Facebook.

3. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, poza pracownikami oraz członkami najbliższych rodzin
pracowników Ambasada RP w Wilnie oraz Instytutu Polskiego w Wilnie.

5. Czas trwania Konkursu zostaje określony na dni 11-12.11.2018 (włącznie).

6. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wykonać zdjęcie polskich flag i iluminacji na
instytucjach państwowych oraz samorządowych na Litwie, i opublikować je w komentarzach pod
postem dot. niniejszego konkursu na Facebook placówki oraz oznaczyć je hasztagami #PL100 #LT100
oraz #PolskaLitwa #LietuvaLenkija.

7. Wyboru jedenastu nagrodzonych zdjęć dokonają pracownicy Ambasady RP w Wilnie.

8. Nagrody należy odebrać w siedzibie Ambasada RP w Wilnie w dn. określonym przez Ambasadę.

9. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do odebrania przez Uczestnika
nagrody.

10. Nagrodami w Konkursie są 2 bilety* PLL LOT na trasie Wilno-Warszawa-Wilno dla autora
najlepszego zdjęcia oraz dziesięć upominków przygotowanych przez Ambasadę RP w Wilnie.
*Opłaty lotniskowe pokrywa zwycięzca konkursu

11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń

Regulaminu powinny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres:
vilnius.embassy@msz.gov.pl

