Regulamin Konkursu dla wystawców na najpiękniejszą aranżację stoiska w trakcie
IX Warmińskiego Jarmarku Świątecznego, 14-17 grudnia 2017 r.
I. Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu jest Biuro Promocji Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101
Olsztyn, NIP Gminy Olsztyn 739-384-70-26.
Konkurs trwa w okresie od 14 grudnia (ogłoszenie) do 17 grudnia (rozstrzygnięcie i ogłoszenie
wyników).
Przedmiotem Konkursu jest zachęcenie wystawców biorących udział w IX Warmińskim Jarmarku
Świątecznym – Olsztyn, 14-17 grudnia 2017, zwanym dalej Jarmarkiem, do estetycznej aranżacji
i udekorowania swoich stoisk. Forma aranżacji wystroju i dekorowania stoisk jest nieograniczona
i zależy od inwencji Uczestników Konkursu.
II. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem Konkursu jest automatycznie każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wystawia swój
asortyment w czasie tegorocznego Jarmarku. Przyjęcie przez Organizatora – Urząd Miasta Olsztyna
zgłoszenia danego Wystawcy do udziału w Jarmarku jest równoznaczne ze zgłoszeniem do
Konkursu (aczkolwiek dekorowanie stoisk nie jest zapisem obligatoryjnym).
III. Zasady Konkursu
1. Organizator Konkursu powoła Jury, które dokona oceny estetyki aranżacji wystroju
i udekorowania na bieżąco, tj. w trakcie trwania Jarmarku (14-17 grudnia 2017 r.).
2. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi 17 grudnia 2017 r.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania.
IV. Nagroda
Zwycięzca Konkursu zostanie zwolniony z regulaminowej opłaty za uczestnictwo w bieżącej edycji
Jarmarku (tj. wniesiona opłata zostanie mu zwrócona).
V. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest
Organizator, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz
Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
Dane osobowe Uczestników są wykorzystywane tylko do kontaktu z Uczestnikami w sprawach
związanych z Konkursem, a po jego zakończeniu nie będą dalej przetwarzane. Organizator

przetwarza dane w celu organizacji Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców.
Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz
zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
VI. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa
cywilnego.

