Regulamin konkursu
„KRZYŻÓWKA”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „KRZYŻÓWKA”.
2. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" z
siedzibą w Hajnówce przy ul. Parkowej 3.
3. W konkursie mogą wziąd udział pełnoletni mieszkaocy obszaru LGD Puszcza Białowieska tj.
gmin: Białowieża, Bielsk Podlaski, Bodki, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka,
Hajnówka-miasto, Kleszczele, Narew, Narewka, Orla.
4. W konkursie nie mogą brad udziału pracownicy biura LGD Puszcza Białowieska, a także
członkowie ich rodzin.
5. Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy o LGD i pozyskiwanych przez LGD funduszach.
6. Na potrzeby stworzenia Regulaminu przyjęte zostają następujące definicje:
 „Krzyżówka” – krzyżówka z 9 pytaniami i hasłem, sprawdzająca poziom wiedzy o Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośd 2016-2023 i LGD Puszcza
Białowieska.
 „Uczestnik” – osoba, która wypełniła krzyżówkę i przekazała do biura LGD
wypełnione "Oświadczenie uczestnika".
 „Laureaci” – 3 osoby, które prawidłowo wypełnią krzyżówkę zgodnie z § 4 niniejszego
Regulaminu, odgadną hasło i dostarczą wypełnione "Oświadczenie uczestnika" we
wskazanym terminie do biura LGD.
§ 2.
Czas trwania Konkursu
1. Krzyżówka będzie dystrybuowana:


w gminach członkowskich LGD Puszcza Białowieska



na stoiskach promocyjnym LGD podczas imprez lokalnych



Krzyżówka będzie dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.lgd-puszczabialowieska.pl
2. Wypełnione "Oświadczenia uczestnika" będzie można zwrócid pracownikowi biura w dniu
wydarzeo, lub dostarczyd wersję papierową lub zeskanowaną na adres e-mail biuro@lgdpuszcza-bialowieska.pl do siedziby biura do dnia 30.09.2017 r.
§ 3.
Uczestnicy Konkursu
1. Laureatami mogą zostad tylko i wyłącznie Uczestnicy – definicja w § 1.
2. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
3. Przed wzięciem udziału w konkursie Uczestnik powinien zapoznad się z Regulaminem
dostępnym na stronie http://lgd-puszcza-bialowieska.pl/biuletyn-lgd-puszcza-bialowieska/
– wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i
jego akceptacją oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia konkursu i wręczenia nagród Laureatom. Administratorem danych
osobowych jest Organizator. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do
tych danych oraz ich poprawiania.

4. Aby wziąd udział w konkursie należy podad Imię, nazwisko adres oraz numer telefon.
Zgłoszenia, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, nie będą brały udziału w
losowaniu.
§ 4.
Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika jest poprawne wypełnienie krzyżówki i odgadnięcie hasła. Krzyżówka
będzie uznana za rozwiązaną, jeśli hasło główne zostanie prawidłowo odgadnięte.
2. Jeden uczestnik może wypełnid tylko jedną krzyżówkę.
3. Organizator na podstawie zebranych danych przedstawi 3 Laureatów konkursu, którzy
poprawnie rozwiązali krzyżówkę i dostarczyli ją pracownikom biura. Laureaci zostaną wybrani
w drodze komisyjnego losowania przeprowadzonego przez pracowników LGD, które odbędzie
się 02.10.2017 r.
§ 5.
Zwycięzcy i nagrody
1. Nagrodami w konkursie są 3 zestawy gadżetów promocyjnych LGD Puszcza Białowieska.
2. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.lgd-puszczabialowieska.pl w dniu 03.10.2017 r. oraz ukaże się w kolejnym wydaniu biuletynu (2/2017).
Dodatkowo Laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną. Lista laureatów zawiera
imiona, nazwiska i nazwy miejscowości, w której mieszka Laureat/ci
3. Nagrody zostaną przekazane w ciągu 30 dni od chwili ogłoszenia rozwiązania Konkursu.
4. Jeśli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktowad się z Laureatem,
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
5. Nie odebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje
wygaśnięcie wszelkich roszczeo z tego tytułu wobec Organizatora.
6. Uczestnikom nie przysługuje wymiana nagród na gotówkę.
§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Akceptując Regulamin i biorąc udział w Konkursie, Laureaci wyrażają zgodę na publikowanie
danych osobowych w postaci ich imienia i nazwiska na stronie internetowej www.lgdpuszcza-bialowieska.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, przy czym
zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na już nabyte prawa uczestników konkursu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.06.2017 r.

