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REGULAMIN KONKURSU REGIONALNA KRZYŻÓWKA Z HASŁEM  

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu Regionalna Krzyżówka z Hasłem  zwanego dalej „Konkursem”  jest 
Konsorcjum SOS -MOROZ, Wykonawca zamówienia  dalej zwany „Organizatorem”, działający na 
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

1.2. Konkurs skierowany jest do uczestników Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny w Przysieku w 
dniach 11-12 listopada 2016, którzy otrzymają gazetę okolicznościową z zamieszczona w niej 
Regionalną Krzyżówką z Hasłem.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

2.1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rozwiązanie Regionalnej Krzyżówki z Hasłem  oraz 
wypełnienie znajdujących się po nią pól oznaczonych numerami od 1 do 11 literami znajdującymi 
się w kratkach krzyżówki z takimi samymi, zaznaczonymi na czerwono, numerami.

2.2. Po rozwiązaniu Regionalnej Krzyżówki z Hasłem  i zapisaniu  prawidłowego hasła  uczestnik 
Konkursu powinien wyciąć z gazety okolicznościowej wypełniona krzyżówkę wraz z hasłem i 
przysłać ją zwykłym listem na adres Organizatora: SOS MUSIC Jagiellońska 20/1, 87-100 Toruń, 
do dnia 20 listopada 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Spośród nadesłanych listów 
wylosowanych zostanie 20 prawidłowych rozwiązań wraz z hasłem. Do osób, które prawidłowo 
wypełniły krzyżówkę oraz zapisały hasło i zostały wylosowane,  zostaną wysłane pakiety  z 
gadżetami gęsinowymi. 

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby 
biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny 
pracowników i przedstawicieli Organizatora (tj. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba 
pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we 
wspólnym pożyciu)

2.4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Ochrona danych osobowych.

3.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, 
przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród konkursowych , a także dla celów 
marketingowych Konkursu.

3.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 
r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3.3. Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie 4.1. niniejszego paragrafu obejmuje także 
publikację imienia i nazwiska uczestnika, który zostanie zakwalifikowany do grupy osób 
wylosowanych wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
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3.4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział 

w Konkursie.

4. Postanowienia końcowe

4. 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora ww.czasnagesine.pl w 
okresie trwania Konkursu.

4.2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają 
jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego 
Regulaminu.

4.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.


