REGULAMIN Konkursu
„Ułóż z nami puzzle z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ułóż z nami puzzle z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.
3. Konkurs rozpocznie się w dniu 28 stycznia 2018 r. a zakończy w dniu 30 listopada 2018 r.
4. Niniejszy konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych.
5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
osobowych uczestników, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (o ile takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem).
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą
swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
§3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs polega na zebraniu wszystkich 12 elementów puzzli i ułożeniu okolicznościowego
obrazka. Kolejne elementy będą rozdawane podczas następujących imprez:
1) 98. rocznica wkroczenia Wojsk Polskich do Kościerzyny w 1920 r. – 28.01.2018 r.
2) Majówka w Parowozowni - Turniej gry w Baśkę w zabytkowych wagonach – 02.05.2018 r.
Święto Flagi – Parada Rowerów – 02.05.2018 r.
3) Festyn Majowy – 03.05.2018 r.
4) Międzynarodowy Dzień Rodziny – Rodzina Patriotyczna – 15.05.2018 r.
5) Noc Muzeów – 19.05.2018 r.
6) Miejski Dzień Dziecka, Costerina Streetball, Koncerty Dzieci Dzieciom – 02.06.2018 r.
III Kolejowy Dzień Dziecka w Kościerzynie – 03.06.2018 r.
7) Rekonstrukcja Powstania Warszawskiego – 01.08.2018 r.
8) III Mistrzostwa Pomorza w Wyścigach Drezyna Ręcznych – 14.09.2018 r.
9) Miasteczko Młodych patriotów – 22.09.2018 r.
10) Finał akcji „Z książką na walizkach” – 06.10.2018 r.
11) Wystawa czasowa „1918-2018. 100 lat Niepodległej. Pomorze i Wielkopolska w dążeniu do
scalenia z Macierzą (1918-1920)” – październik 2018 r.
12) Rajd Niepodległości – część sportowa – 11.11.2018 r.
2. Uczestnik Konkursu, który nie uczestniczył w maksymalnie 2 imprezach wskazanych w ust. 1
niniejszego paragrafu będzie miał możliwość zdobycia 2 JOKERÓW. JOKERY będą zastępować
brakujące elementy okolicznościowego obrazka. JOKERY będą do odbioru w Urzędzie Miasta

Kościerzyna w okresie od 12 do 30 listopada, a warunkiem ich otrzymania jest zainstalowanie na
swoim smartfonie aplikacji mobilnej Kościerzyna lub „polubić nas” na Facebooku.
3. Szczegółowe informacje dotyczące dystrybucji kolejnych elementów puzzli będą dostępne w
materiałach promujących poszczególne imprezy wykazane w § 3 ust.1 oraz na stronie
www.miastkoscierzyna.pl.
§4
NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
1. Każdy kto uzbiera 12 elementów puzzli i ułoży okolicznościowych obrazek otrzyma nagrodę.
2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
§5
ODBIÓR NAGRÓD
1.

Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem w Urzędzie Miasta Kościerzyna (ul. 3 Maja 9a) w
terminie od 12 do 30 listopada 2018 r.

2.

W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone wyżej lub gdy uprawniona osoba nie
odbierze nagrody w określonym miejscu i terminie wskazanym w pkt. 1 niniejszego paragrafu,
prawo do otrzymania nagrody przez danego Uczestnika wygasa.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Konkursu określone
niniejszym Regulaminem.
2. Regulamin dostępny jest na Portalu Miejskim – www.miastokoscierzyna.gda.pl.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do
interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
4. W przypadku wystąpienia istotnych w mniemaniu Organizatora powodów zastrzega on sobie
prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania Konkursu bez ponoszenia żadnej
odpowiedzialności.

