Regulamin Powiatowego Konkursu Internetowego
„Znam swój powiat?”

Postanowienia ogólne
1.

Regulamin określa zasady konkursu internetowego „Znam swój powiat”.

2.

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku,
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik.

3.

Konkurs polega na odpowiedzi na pytania, rozpoznaniu miejsca, obiektu
lub wydarzenia z fotografii bądź rozwiązaniu rebusu lub krzyżówki.

4.

Konkurs organizowany jest dla mieszkańców powiatu kraśnickiego.

5.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

6.

Nagroda dla zwycięzców konkursu gwarantowana jest przez organizatora
i ma charakter nagrody rzeczowej.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
Cel konkursu

8.

Celem

konkursu

jest

promowanie

powiatu

kraśnickiego

oraz

popularyzowanie wiedzy na jego temat wśród mieszkańców powiatu, jak
również rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją oraz
kształtowanie poczucia wspólnej tożsamości.
Informacje ogólne
9.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zadeklarowanie w nim udziału.
Nadesłanie odpowiedzi na pytania konkursowe jest równoznaczne
z deklaracją udziału w konkursie oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

10.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.

11.

Podając dane osobowe, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)
oraz umieszczenie ich w bazie danych osobowych uczestników dla celów
konkursowych.

12.

Dane osobowe przesłane Starostwu Powiatowemu w Kraśniku przez
uczestników konkursów organizowanych na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie będą przez nie przetwarzane wyłącznie w celu
realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzcy konkursu, doręczenia nagrody.
Jednocześnie, poprzez podanie danych osobowych, uczestnik wyraża
zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz udzielonej
odpowiedzi na stronie internetowej Organizatora.

13.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z kolei nie podanie danych
uniemożliwia udział w konkursie.

14.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do dotychczasowych
danych oraz prawo ich poprawiania.

15.

Konkurs przeznaczony jest dla osób od 10. roku życia.

16.

W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy organizatora, ich
małżonkowie oraz wstępni i zstępni.

17.

Zgodnie z art. 21 ust. 1, pkt 68 a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym dla osób fizycznych ( Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn.
zm.) w przypadku otrzymania nagrody o wartości nie przekraczającej
kwoty 200 zł zwycięzca zwolniony jest z obowiązku opłacenia podatku
dochodowego.

18.

Każdy z uczestników konkursu może wziąć w nim udział nieograniczoną
liczbę razy.
Przebieg konkursu

19.

Konkurs trwa od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

20.

Regulamin konkursu oraz pytania konkursowe będą zamieszczane na
stronie internetowej www.powiatkrasnicki.pl (Dla mieszkańca > Konkurs
internetowy).

21.

Na stronie internetowej www.powiatkrasnicki.pl co miesiąc będą
zamieszczane

pytania

konkursowe,

fotografia

obrazująca

charakterystyczne dla powiatu miejsce, zabytek lub wydarzenie, rebus lub
krzyżówka. O ilości, charakterze i formie pytań w danej edycji konkursu
każdorazowo decyduje organizator. Uczestnik powinien odpowiedzieć
prawidłowo na pytania z listy pytań udostępnionych w każdej edycji.
Odpowiedzi należy udzielić do ostatniego dnia każdego miesiąca na adres
mailowy konkursy@powiatkrasnicki.pl (w temacie prosimy ująć zapis
„Konkurs internetowy - odpowiedzi”).
22.

Zakres pytań opisowych ograniczał się będzie do dostępnych informacji
zamieszczonych m.in. na stronach prowadzonych przez Powiat Kraśnicki.
(www.powiatkrasnicki.pl, www.facebook.com/powiatkrasnicki).

23.

Uczestnicy wraz z odpowiedziami na pytania zobowiązani są do
nadesłania następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania
i telefon kontaktowy.

24.

Do odpowiedzi wysłanej przez osobę niepełnoletnią konieczne jest
dołączenie

imienia i nazwiska wraz z numerem telefonu jego

prawnego opiekuna z informacją o wyrażeniu przez niego zgody
na udział osoby niepełnoletniej w konkursie.
25.

W przypadku osoby niepełnoletniej nagrodę odbiera jej prawny opiekun.
Ocena

26.

Nadesłane odpowiedzi zostaną zweryfikowane przez komisję konkursowa,
która dokona ich oceny formalnej i merytorycznej. Spośród poprawnych
odpowiedzi w drodze losowania komisja wyłoni każdorazowo nazwisko
jednego zwycięzcy.

27.

Odpowiedzi, które nadejdą po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod
uwagę.

28.

Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do wiadomości na stronach
www.powiatkrasnicki.pl oraz www.facebook.com/powiatkrasnicki.
Nagrody

29.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez
Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

30.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o odbiorze nagrody drogą mailową lub
telefonicznie.

31.

Nagroda będzie wydana za okazaniem dowodu tożsamości, a jej odbiór
zwycięzca potwierdzi pisemnie z zastrzeżeniem pkt. 25 niniejszego
regulaminu.

32.

Uczestnik nie może przenieść nagrody na inne osoby.

33.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

publikowania

informacji

o zwycięzcach na stronie internetowej powiatu, na co uczestnicyprzystępując do udziału w konkursie – wyrażają zgodę.
Postanowienia końcowe
34.

Informacji na temat konkursu internetowego udzielają pracownicy
Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku pod numerem tel.
(81) 826 18 00 lub drogą e-mail konkursy@powiatkrasnicki.pl.

35.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody
spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu
nieprawidłowości po stronie Uczestników.

36.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania
przyczyny.

37.

Organizator wyklucza możliwość zamiany nagrody rzeczowej na
ekwiwalent pieniężny.

38.

Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez uczestnika
w związku z jego udziałem w konkursie.

39.

Uczestnicy działający sprzecznie z regulaminem mogą na podstawie
decyzji organizatora zostać wykluczeni z udziału w konkursie.

40.

Aktualny regulamin oraz wszystkie ewentualne zmiany będą ogłaszane na
stronie internetowej www.powiatkrasnicki.pl.

