
Konkurs walentynkowy „Zakochany Toruo” 

I.REGULAMIN KONKURSU 

1. Konkurs walentynkowy „Zakochany Toruo”, zwany dalej Konkursem jest przeznaczony dla użytkowników portalu 

Facebook.com. 

2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Promocji Urzędu Miasta Torunia. 

3. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy i jest realizowany w 3 turach w terminie od 14 do 17 lutego. Udział 

w Konkursie może wziąd każda osoba fizyczna, powyżej 13 roku życia, posiadająca konto na portalu Facebook.com 

i będąca fanem oficjalnego fanpage’a Miasta Torunia o nazwie „Mój Toruo” znajdującego się na portalu 

Facebook.com pod adresem - http://www.facebook.com/MiastoTorun 

4. Motywem przewodnim Konkursu są Walentynki w Toruniu. Przedmiotem Konkursusą nadesłane przez 

uczestników fotografie walentynkowe wykonane w plenerze Miasta Torunia z wykorzystaniem serca „Zakochany 

Toruo”. 

5. Serce „Zakochany Toruo” jest obowiązkowym elementem fotografii biorących udział w Konkursie. W dniach od 14 

do 16 lutego serce „Zakochany Toruo” można nieodpłatnie pobrad w wyznaczonych przez Urząd Miasta Torunia 

punktach. Informacja o punktach zostanie zamieszczona na portalu facebook.com i stronie www.torun.pl 

6. Każdy uczestnik może przysład 1 fotografiędo jednej tury. 

7. Z Konkursu wyłącza się fotografie bez serca „Zakochany Toruo”. 

8. Fotografie wyłącznie w wersji cyfrowej należy przesyład pocztą elektroniczną na adres: fb@um.torun.pl,                          

w następujących 3 turach:  

I tura :  

- nadsyłanie zdjęd do 14  lutego do godz.23:59, 

- głosowanie15 lutego 2014 roku do godz. 20:00. 

II tura : 

- nadsyłanie zdjęd do 15  lutego do godz. 23:59, 

-głosowanie 16 lutego 2014 roku do godz. 20:00. 

III tura:  

- nadsyłanie zdjęd do 16 lutego do godz. 23:59, 

- głosowanie 17 lutego 2014 roku do godz. 20:00. 

9. W tytule e-maila należy wpisad „Zakochany Toruo”. W treści e-maila należy podad imię i nazwisko autora a 

także link do swojego profilu na portalu Facebook.com. 

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi odpowiednio w 3 turach: 

I tura : 15 lutego 2014 roku o godz.20:30 

II tura : 16 lutego 2014 roku o godz. 20:30 

III tura: 17 lutego 2014 roku o godz.20:30 

Lista osób nagrodzonych w poszczególnych turach zostanie opublikowana na portalu facebook.com i stronie 

www.torun.pl. Osoby nagrodzone zostaną za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomione o miejscu i 

terminie odbioru nagrody. 

11. Osoby przysyłające fotografie oświadczają, że posiadają do nich pełnię praw autorskich i majątkowych. W 

przypadku roszczeo ze strony osób trzecich konsekwencje ponoszą osoby, które przysłały fotografie. 

12. W konkursie nie mogą brad udziału pracownicy UMT oraz osoby spokrewnione z pracownikami UMT. 

II.NAGRODY 

1. Wszystkie zdjęcia zgodne z tematyką Konkursu i nadesłane we wskazanym w punkcie I podpunkcie8 terminie 

zostaną opublikowane w galerii pod nazwą „Zakochany Toruo” na 

stroniehttp://www.facebook.com/MiastoTorunw dniach: 

I tura: 15 lutegoo godz.10:00 - dotyczy zdjęd przesłanych w I turze 

II tura: 16 lutegoo godz. 10:00 - dotyczy zdjęd przesłanych w II turze 

III tura: 17 lutegoo godz.10:00 - dotyczy zdjęd przesłanych w III turze 

2. Nagrody otrzymająuczestniczy, których zdjęcia po opublikowaniu na stronie www.Facebook.com/miastotorun,  

w okresie od: 

I tura: 15.02.2014 r. od godz. 10:00 do godz.20:00 

II tura: 16.02.2014 r. od godz. 10:00do godz.20:00 

III tura: 17.02.2014 r. od godz. 10:00 do godz. 20:00 

uzyskają największą liczbę polubieo ze strony użytkowników portalu Facebook.com 
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3. Nagrody w Konkursie są równorzędne w każdej turze: 

Za 1 miejsce (największa liczba polubieo) – voucher o wartości 240 zł na zabiegi spa  w Vanilla Spa w Toruniu  

Za 2 miejsce (druga największa liczba polubieo) -  voucher o wartości 200 zł  na kolację dla 2 osób w restauracji 

Hotelu 1231 w Toruniu 

Za 3 miejsce (trzecia największa liczba polubieo) -  voucher o wartości 200 zł na zabiegi w Instytucie Zdrowia i 

Urody YASUMI w Toruniu 

Za 4 miejsce (czwarta największa liczba polubieo) – voucher o wartości 170 zł  na wieczór gry w kręgle dla grupy 

do 4 osób na 1 torze (2 godziny) w Hotelu Copernicus w Toruniu 

Za 5 miejsce (piąta największa liczba polubieo) – voucher o wartości 150 zł  na kolację dla 2 osób w restauracji 

hotelu Pałac Romantyczny w Turznie  

Za 6 miejsce (szósta największa liczba polubieo) – voucher o wartości 150 zł na zabiegi  w Beauty Essence w 

Toruniu  

 

4. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody autorów na nieodpłatnewykorzystywanie fotografii do 

celów promocyjnych Urzędu Miasta Torunia, w szczególności na miejskim fanpage’u „Mój Toruo” na portalu 

facebook.com oraz na miejskich stronach internetowych:www.torun.ploraz www.um.torun.pl. 

2. Nadesłanie fotografii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autora na warunki niniejszegoregulaminu. 
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