REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY RZECZOWEJ WŚRÓD
UCZESTNIKÓW FESTYNU KULTURALNEGO
„KOCHAM CIĘ OJCZYZNO”
§ 1. Nagrody rzeczowe
1. Fundacja im. Jana III Sobieskiego w Gniewie korzystając
z dofinansowania Gminy Gniew w ramach realizacji zadania publicznego
„Upowszechnianie i propagowanie kultury poprzez organizację wydarzeń
kulturalnych” ufundowała główną nagrodę rzeczową w postaci Tabletu
QUALCORE 1023 3GZ do rozdysponowania wśród uczestników festynu,
którzy biorą udział w zabawach festynowych.
§ 2. Warunki wzięcia udziału w konkursie
1. W konkursie biorą udział wszystkie dzieci w wieku od 5 do 13 lat, które
samodzielnie, bądź z pomocą rodziców wykonają zadania przy
poszczególnych stanowiskach i zdobędą minimum 6 pieczątek na Karcie
Konkursowej.
2. Ich Kupon Konkursowy będzie zawierał: imię, nazwisko i wiek
uczestnika.
3. Będą obecni podczas losowania nagród i zgłoszą się na scenę po
wywołaniu.
.
§ 3 W konkursie (losowaniu nagrody) nie mogą wziąć udziału osoby, które
nie spełnią warunków zawartych w § 2
§4 . Skład komisji konkursowej oraz jej zadania.
1. W skład komisji losującej wchodzi 1 przedstawiciel Fundacji im. Jana III
Sobieskiego, 1 przedstawiciel szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III
Sobieskiego, 1 przedstawiciel Gości.
2. Prowadzącym Konkurs jest Fundacja im. Jana III Sobieskiego
3. Zadaniem komisji konkursowej jest:
- techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu
- rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych,
- zarządzenie ponownego rozdysponowania w przypadku
nieobecności osoby wyczytanej lub nieuprawnionej do odebrania
nagrody.
- nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody.
4. Komisja zostaje rozwiązana z chwilą podpisania przez zwycięzcę protokołu
pobrania nagrody głównej.

§ 5 Rozdysponowanie nagrody
1. Rozdysponowanie nagrody odbędzie się 9 listopada 2018 r. r. na scenie
podczas zakończenia uroczystości „Kocham Cię Ojczyzno”
2. Kupony Konkursowe uprawniające do udziału w rozdysponowaniu
nagrody zostaną umieszczone w urnie/pudełku.
3. Osobą wybierającą Kupony będzie osoba wybrana spośród gości .
4. Po wyciągnięciu Kuponu prowadzący sprawdza, czy Kupon zawiera imię,
nazwisko oraz wiek, a także sprawdza, czy spełnione są warunki
przewidziane w Regulaminie.
5. Jeżeli po odczytaniu danych z Kuponu i potwierdzeniu zgodności
z Regulaminem osoba ta nie zgłosi się na scenę po nagrodę, nagroda
podlega ponownemu rozdysponowaniu.
6. Po wyciągnięciu Kuponu nie zwierającego potrzebnych danych lub nie
spełniającego warunków Regulaminu, a także w sytuacji, gdy osoba nie
zgłosi się na scenę po odbiór nagrody - Kupon Konkursowy jest
odkładany i nie bierze udziału w konkursie.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą
przetwarzane dla doraźnych celów: realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców
i nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, nie będą przechowywane dłużej
niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy
regulamin
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa
w konkursie oraz otrzymania nagrody.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów Fundacji im.
Jana III Sobieskiego w Gniewie
5.Organizator zastrzega sobie prawo do przygotowania dodatkowych nagród,
których rozdanie będzie przebiegało zgodnie z zasadami powyższego
Regulaminu.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w regulaminie.

