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I. ETAP: ZAMIESZCZANIE ZDJĘĆ

Kocia Piękność Wrocławia 2019 - zamieść zdjęcie kota, podaj jego imię i krótki 
opis i weź udział w konkursie

Dnia 17 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kota. Z tej okazji portal 
www.wroclaw.pl ogłasza konkurs na zdjęcie Kociej Piękności Wrocławia 2019.
Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach 8-12 lutego br. do godziny 12.00 zamieścić
na stronie www.wroclaw.pl  zdjęcie kota wraz z jego imieniem oraz kilkuzdaniowym 
opisem. Następnie, w dniach 13-17 lutego, na zamieszczone zdjęcia będzie można 
oddawać głosy. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w poniedziałek 18 lutego.

Osoba, która zamieściła zdjęcie kota, które w głosowaniu uzyska 
największą liczbę głosów, otrzyma nagrodę niespodziankę od Firmy Husse 
- szwedzkiego producenta wysokiej jakości suchej i mokrej karmy oraz 
kosmetyków i drobnych smakołyków dla psów i kotów.

Funkcjonalność na portalu:

 Imię i nazwisko
 Załącz zdjęcie
 Imię i krótki opis kota
 Telefon oraz E-mail uczestnika konkursu
 Zgoda na przetwarzanie danych oraz akceptację warunków regulaminu
 Zgoda na publikację zdjęcia na portalu

II. ETAP: GŁOSOWANIE

Zagłosuj na Kocią Piękność Wrocławia 2019

Aby zagłosować wybierzecie swoją kandydaturę na tytuł „Kocia Piękność Wrocławia 2019”
(klikając na zdjęcie) i postępujcie według instrukcji. Aby potwierdzić swój głos, trzeba 
podać numer telefonu, na który otrzymacie specjalny kod. Otrzymanie SMS-a jest 
bezpłatne, a numer telefonu przechowywany jest w systemie w sposób uniemożliwiający 
ponowne odczytanie. Serdecznie zapraszamy! 

Funkcjonalność na portalu:
 Oddawanie głosów na portalu.

III. Zasady przeprowadzenia konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest zamieszczenie zdjęcia na stronie internetowej 
www.wroclaw.pl. 
W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien za pośrednictwem strony
internetowej www.wroclaw.pl dokonać łącznie następujących czynności:
a)  wypełnić formularz konkursowy, w którego treści należy podać imię, nazwisko, adres 
e-mail, numer telefonu, imię oraz opis kota (zwany dalej „Formularzem Konkursowym”),
b)  wykonać zadanie/zadania konkursowe, polegające na zamieszczeniu zdjęcia,
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c)  zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację warunków 
regulaminu,
d) zaakceptować zgodę na publikację zdjęcia,
e) wysłać  swoje  zgłoszenie  konkursowe poprzez  kliknięcie  w przycisk oznaczony jako
„wyślij”.


