REGULAMIN KONKURSU
Wiedzy o Ziemi Sanockiej w ramach projektu:
„Noce i dnie kultury pogranicza polsko-słowackiego”

ORGANIZATOR:
Powiat Sanocki w Sanoku, ul. Rynek 1, 38 -500 Sanok
CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Popularyzacja wiedzy o środowisku przyrodniczo – historycznym Ziemi Sanockiej.
1. Konkurs organizowany jest na oficjalnej witrynie internetowej Starostwa Powiatowego w Sanoku
www.powiat-sanok.pl.
2. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami
Organizatora.
3. Konkurs trwa od 20 sierpnia do 6 września 2013 r. Pytania konkursowe będą zamieszczane w dniach: 20, 23,
27, 30 sierpnia i 3 i 5 września 2013 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sanoku. Pytania
konkursowe będą pojawiać się na stronie internetowej po godzinie 11-00.
4. Odpowiedź na pytanie należy przesyłać w dniu jego ukazania do godziny 24-00.
5. Odpowiedzi należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@powiat-sanok.pl
W tytule e-maila z odpowiedzią należy podać : konkurs – pytanie nr ……
W treści odpowiedzi należy zamieścić w formie tekstowej :
• pytanie nr : ……
• odpowiedź : ……
• imię nazwisko : ……
• miejscowość zamieszkania : …… (bez podawania szczegółowych danych adresowych)
6. Uwaga : odpowiedzi nie mogą zawierać żadnych załączników. W treści odpowiedzi nie mogą znajdować się
linki do stron internetowych, lub inne treści nie odpowiadające wzorowi określonemu w pkt 5 Regulaminu.
W przypadku naruszenia powyższych warunków odpowiedź i uczestnik zostanie wykluczony z konkursu. W
konkursie nie będą brane pod uwagę odpowiedzi mailowe, które przez system ochrony poczty zostaną
rozpoznane jako tzw. spam.
7. Organizator nie będzie wysłał wiadomości zwrotnej potwierdzającej wpłynięcie odpowiedzi.
8. Każdy z uczestników w danym dniu konkursu może przesłać tylko jedną prawidłową odpowiedź na
zamieszczone pytanie.
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9. Nagrodą w konkursie są albumy „Galeria Beksińskiego”, albo „Skarby kultury Powiatu Sanockiego i Ziemi
Sanockiej” które zostaną wręczone dnia 15 września 2013 r. podczas uroczystego otwarcia dziedzińca
zamkowego w Muzeum Historycznym w Sanoku.
10. Nagrodę (album do wyboru) otrzymuje – osoba :
•

która najszybciej prześle ( liczy się czas wpływu na serwer adresata poczty ) prawidłową odpowiedź na
pytanie z danego dnia
• oraz która jako 25 osoba weźmie udział w konkursie danego dnia.
11. Informacja o zwycięzcach konkursu z danego dnia ukaże się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Sanoku w dniu ukazania się kolejnego pytania konkursowego.
12. Odpowiedzi osób, które zostały nagrodzone w dniach wcześniejszych, nie będą brane pod uwagę przy
rozdziale nagród w kolejnych dniach.
13. Nagrodzone Osoby, w terminie do 2 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu z danego dnia zostaną
poinformowane za pomocą wiadomości e-mail o otrzymaniu nagrody. Nagrodzony zobowiązany będzie do
potwierdzenia odbioru nagrody w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej. W przypadku nie
potwierdzenia wygranej w wyznaczonym terminie nagrodzony traci do niej prawo, zaś niewykorzystana
nagroda zostanie rozlosowana wśród wszystkich odpowiedzi na zakończenie konkursu.
14. Odbiór nagrody odbywał się będzie w terminie i w sposób uzgodniony z Organizatorem Konkursu.
W przypadku nieodebrania nagrody, nagrodzony traci do niej prawo.
15. W trakcie odbioru nagrodzona osoba zobowiązana jest do przedstawienia dowodu tożsamości z danymi
zgodnymi z zamieszczonymi w przesłanej odpowiedzi oraz wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych
osobowych. Dane osobowe wykorzystywane będą tylko na potrzeby konkursu. Administratorem danych
osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez
uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu. Dane osobowe
mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
administratora danych.
16. Lista wszystkich zwycięzców ogłoszona zostanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sanoku
po zakończeniu Konkursu.
17. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Sanockiego www.powiat-sanok.pl.
18. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
19. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
20. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym
Regulaminie.
21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do własnej interpretacji regulaminu.
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