
REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Czas na rower”. 

2. Organizatorem i fundatorem konkursu jest Centrum Informacji Turystycznej MOSiR 

Oświęcim  

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 9.05 2021 r. w ramach obchodów  roku 2021 

ogłoszonego jako Rok Ochrony Zdrowia w Oświęcimiu 

4. Cel konkursu: promocja zdrowego stylu życia oraz popularyzacja walorów przyrodniczych 

Oświęcimia  

5. Konkurs zostanie ogłoszony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym  

https://www.facebook.com/Oświęcim-Informacja-Turystyczna-1909802049085425/ 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą 

udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:      

a)  konieczność odwiedzenia 3 miejsc wskazanych przez Organizatora w ogłoszeniu  

     o Konkursie. 

b)  odszukanie w ww. miejscach ponumerowanych słów oraz ułożenie z nich rymowanki - hasła 

      

c) przesłanie hasła wraz z podaniem swojego imienia na adres email: 

    it.oswiecim@msit.malopolska.pl w dniu 9.05 2021 r. do godz. 23.59  

3. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 

NAGRODY 

1. Organizator przewidział trzy nagrody w postaci akcesoriów rowerowych o różnej wartości dla 

    pierwszych trzech osób, które spełnią warunki określone w paragrafie § 2 pkt. 2  

2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w dniu (następnym) br. do godz. 16:00, 

poprzez wiadomość mailową zawierającą 3-cyfrowy kod umożliwiający odbiór nagrody. 

3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć 

na wysłaną wiadomość z powiadomieniem najpóźniej w dniu następnym do godz. 16:00, pod 

rygorem utracenia prawa do nagrody. 

4. Odbiór nagrody nastąpi osobiście w biurze Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu, 

przy ul. Leszczyńskiej 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00, po podaniu 

otrzymanego mailem kodu odbioru. 

5. Wyniki Konkursu zawierające imiona Laureatów zostaną podane na profilu 

społecznościowym Centrum Informacji Turystycznej. 

https://www.facebook.com/Oświęcim-Informacja-Turystyczna-1909802049085425/


§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem niniejszego 

Konkursu akceptując jego warunki oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego 

danych osobowych, tj. imienia oraz adresu e-mail przez Organizatora Konkursu. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody oraz ogłoszenia Laureatów 

konkursu. 

2. Organizator Konkursu nie gromadzi danych osobowych. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 

rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

 

  


