REGULAMINKONKURSU
§1
POSTANOWIENIAOGÓLNE
1. Konkurs (dalej zwany „Konkursem”) jest organizowany pod nazwą „Bicie rekordu
PolskiwpisaniulistówdoŚwiętegoMikołaja”.
2. Organizatorem Konkursu jest Amid Prestige Mikołajczyk & Michoń s.j., ul. Laskowa
95,Chrusty,26-050Zagnańsk(dalejzwany„Organizatorem”).
3. Konkurszostanieprzeprowadzonywdniach14.11.2017–17.12.2017r.
§2
CELEKONKURSU
1. Celemkonkursujest:
a. pobicie rekordu Polski w pisaniu listów do Świętego Mikołaja, czyli zebranie
minimum4902listów,
b. spełnieniemarzeń10Uczestnikówkonkursu,
c. poszerzanieświadomościUczestnikównatematofertyOrganizatora.
§3
WARUNKIIZASADYUCZESTNICTWAWKONKURSIE
1. Uczestnikami(dalej zwanymi „Uczestnikiem”) Konkursu mogą być dzieci,
młodzieżidoroślibezwzględunawiekiwykształcenie.
2. Zadaniem Uczestnika jest napisanie i wysłanie listu skierowanego do Świętego
Mikołaja z opisaniem swojego marzenia i podpisaniem się na kopercie z danymi
kontaktowymi.
3. Uczestnik przygotowuje swoją pracę w formie pisemnej i przesyła ją listem w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2017 roku na adres: Święty Mikołaj
Polanika, Chrusty, ul. Laskowa 95, 26-050 Zagnańsk lub dostarcza osobiście pod
ww. adres. Pod uwagę będą brane listy dostarczone do Organizatora do 13 grudnia
2017r.oraztezdatą13.12.17r.napieczęcipocztowej.
4. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
JednocześnieOrganizatorniemaobowiązkuodsyłaniatychpracdonadawcy.
5. Uczestnik konkursu wysyła list do Świętego Mikołaja z dołączonymi danymi: imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku dzieci i
młodzieżydanekontaktowedoopiekunaprawnego.
6. Uczestnik może wysłać więcej niż jeden list o ile każdy z nich będzie w osobnej
kopercie oraz zostaną spełnione wszystkie warunki wymienione w niniejszym
regulaminie.

7. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny oraz oznacza akceptację niniejszego
regulaminu.
8. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność
Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności
statutowej.Przystąpieniedokonkursujest równoznaczne
z
nieodpłatnym
przeniesieniemprawautorskichdowykonanejpracynaOrganizatora.
§4
WYNIKIINAGRODY
1. W konkursie nagrodzonych zostanie 10 prac – listów przesłanych do Świętego
Mikołaja,zktórychtreścizostanąspełnione marzeniaUczestników.
2. Wyniki zostaną ogłoszone 17 grudnia podczas finału konkursu w sali konferencyjnej
Organizatora.Organizatorzastrzegasobieprawodozmianymiejscafinału.
3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach najpóźniej na 3 dni przed finałem.
Codziennie
zaczynając
od
04.12.2017
r.
na
stronach
Facebooka
https://www.facebook.com/kompleksswietokrzyskapolana/ i
https://www.facebook.com/OsrodekPolanika/ będzie publikowana informacja
wskazującajednegoUczestnika,któregomarzeniezlistuzostaniespełnione.
4. NagrodybędąstanowiłyprezentywskazanewwybranychlistachprzezUczestników.
5. Nagrodyniepodlegająwymianienapieniądze.
6. Fundatoraminagródbędądarczyńcy,którzyangażująsięwKonkurs.
§5
POSTANOWIENIAKOŃCOWE
1. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
Osobowychzdnia29sierpnia1997roku,Dz.U.Nr133,poz.833,zpóźn.zm).
2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą
elektroniczną na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych,
dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora w rozumieniu
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013
r.,
poz.1422zezm.)
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany, przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami
serwisu Facebook, za pośrednictwem, którego można wziąć udział w Konkursie, ani z
nimi powiązany, a Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w
związkuzrealizacjąKonkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie.

