Regulamin konkursu „Jak dobrze znasz Mościce”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.

Organizatorami konkursu o nazwie "Jak dobrze znasz Mościce", zwanego dalej "Konkursem", jest: Rada Osiedle Mościce,
ul. Zbylitowska 9A, 33-101 Tarnów
Fundatorem nagrody rzeczowej w konkursie jest: Rada Osiedla nr 8 „Mościce”
Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie www.moscice-osiedle.org.pl , zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 4
lutego od godziny 17.00 do 15 kwietnia 2013 roku do godziny 17.00 na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.
Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1.
2.
3.
4.

5.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki
określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice
oraz rodzeństwo.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje
się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w Konkursie.
Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania
nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie
1.
2.
3.

4.
5.

Konkurs trwa od 4 lutego 2013 od godz. 17.00 do 15 kwietnia 2013 do godz. 17.00.
Konkurs składa się z dziesięciu zagadek publikowanych na www.moscice-osiedle.org.pl co tydzień w poniedziałek o godz.
17.00.
Aby wziąć udział w Konkursu należy:
a) w terminie trwania Konkursu: wykonać zadanie konkursowe (wskazane w Serwisie – odgadnąć jakie to miejsce (opis:
ulica X, skrzyżowanie ulic XY itp.) i przesłać prawidłowe rozwiązanie, które dotyczy zadania konkursowego, drogą
elektroniczną na adres e-mail: konkursmoscice@wp.pl od godz. 17.00 tego samego dnia.
b) podać dane kontaktowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, miejscowość, z którego uczestnik wysyła
zgłoszenie, a także tel. kontaktowy w celu realizacji prawa do nagród.
Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej zgłoszenie konkursowe uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych
zmian.
W przypadku wielokrotnego przesłania wiadomości e-mail będących odpowiedziami na jedno zadanie konkursowe w
czasie trwania Konkursu przez tego samego uczestnika Konkursu za wiadomość e-mail zgłoszoną w danej edycji Konkursu
uważana jest jedynie pierwszą wiadomość zapisaną na serwerze Serwisu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
1.
2.

3.
4.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3
Regulaminu.
Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu: Co tydzień w poniedziałek podczas trwania Konkursu wyłaniany jest jeden
zwycięzca. Zwycięzcą całego Konkursu i zdobywcą nagrody głównej jest osoba, która jak największą ilość razy prześle
prawidłową odpowiedź na zadania konkursowe. W przypadku równej ilości odgadnień decydować będzie czas wysłania email’a na skrzynkę konkursową: konkursmoscice@wp.pl
W skład jury wchodzą Leszek Kozioł i Maria Katarzyna Skolarczyk (członkowie Rady Osiedla Mościce).
Organizator opublikuje wyniki poszczególnych etapów Konkursu na stronie Serwisu: www.moscice-osiedle.org.pl oraz
nazwiska zwycięzców w następujących terminach:
· dla pierwszej zagadki - 11.02.2013 do godz. 17.00
· dla drugiej zagadki -18.02.2013 do godz. 17.00
· dla trzeciej zagadki - 25.02.2013 do godz. 17.00
· dla czwartej zagadki - 4.03.2013 do godz. 17.00
· dla piątej zagadki - 11.03.2013 do godz. 17.00
· dla szóstej zagadki - 18.03.2013 do godz. 17.00
· dla siódmej zagadki - 25.03.2013 do godz. 17.00
· dla ósmej zagadki - 01.04.2013 do godz. 17.00
· dla dziewiątej zagadki - 08.04.2013 do godz. 17.00

5.
6.

· dla dziesiątej zagadki i całości konkursu - 15.04.2013 do godz. 17.00
Organizator zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany
przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 4 pkt b) i ust. 5 pkt b) Regulaminu.
Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o
prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu wiadomość e-mail zawierającą dane
niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr
lokalu, tel. kontaktowy).

§ 5. Nagrody
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Nagrodą w konkursie jest: pendrive o pojemności 8 GB oraz inne nagrody rzeczowe
Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich
równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
Nagroda konkursowa będzie do odbioru osobistego pod adresem wskazanym w mailu powiadamiającym o zwycięstwie w
terminie do 30.04.2013 r.
Jeżeli uczestnik Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2, § 3 i § 4 Regulaminu, w tym nie
wskaże danych umożliwiających przekazanie nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 5, nie nabywa prawa
do nagrody. W powyższym wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem
powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu e-mail, na
który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika
Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie
zmiany tych danych.
W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
1.

2.
3.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na
adres: konkurs@moscice.pl, z dopiskiem "Reklamacja konkurs". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni
od daty opublikowania zwycięzcy.
Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie
reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
Przedmiotem reklamacji nie może być ocena merytoryczna uzasadnienia dokonana przez jury.

§ 7. Ochrona danych osobowych
1.
2.

3.
4.
5.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i
przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Administratorem danych
osobowych jest Rada Osiedla
Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska
uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe
1.
2.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

