
Regulamin konkursu literackiego „Gęsim piórem na cześć gęsiny”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Gęsim piórem na cześć gęsiny”, zwanego dalej „Konkursem”, jest 
Konsorcjum SOS – MOROZ z siedzibą w Toruniu przy ul. Jagiellońskiej 20/1, wykonawca 
zamówienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję „Kujawsko-Pomorskiej gęsiny 
na św. Marcina”, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Celem Konkursu jest promowanie województwa kujawsko-pomorskiego oraz utrwalanie 
tradycji spożywania gęsiny na polskich stołach z okazji Święta Niepodległości.

3. Konkurs trwa od 25 października do 29 listopada 2016. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi                  
5 grudnia 2016 r.

§2 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna w każdym wieku, zamieszkała na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres mailowy: 
konkurs@czasnagesine.pl do dnia 29 listopada 2016, rymowanego czterowiersza na cześć 
kujawsko-pomorskiej gęsiny. 

3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć również zgodę rodziców lub prawnych 
opiekunów na udział w konkursie.

4. Przesłane zgłoszenie musi zawierać niezbędne dane Uczestnika tj. imię, nazwisko, telefon 
kontaktowy, adres e-mail oraz adres pocztowy.

5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie 
warunku uczestnictwa w Konkursie wskazanego w §2.3 oznacza akceptację wszystkich 
punktów Regulaminu Konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn 
od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych, systemu komputerowego 
Uczestnika.

§3 Zasady konkursu

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą gry 
losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 
2009 r. Nr 201 poz. 1540).

2. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 3 propozycje czterowierszy. Niezależnie                     
od ilości nadesłanych zgłoszeń, jeden Uczestnik może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę. 

3. Zgłoszenie czterowiersza do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika 
nieodpłatnej zgody do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie)                       
ze zgłoszonych tekstów w dowolnym celu, a w szczególności w publikacjach, związanych                    
z akcją „Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina” i pozostałych mediach Organizatora,                      
w zakresie wszystkich pól eksploatacji.



§4 Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Nadesłane wiersze zostaną poddane ocenie jury konkursowego, powołanego przez 
Organizatora Konkursu.

2. Jury przyzna 3 nagrody w postaci koszy świątecznych wypełnionych produktami spożywczymi, 
które dostarczone zostaną Uczestnikom – laureatom pod adres podany w zgłoszeniu                           
22 grudnia 2016 r.

§5 Ogłoszenie wyników konkursu oraz przekazanie nagród

1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora 
konkursu www.czasnagesine.pl dnia 5 grudnia 2016. Wręczenie dyplomów dla zwycięzców 
Konkursu odbędzie się 6 grudnia 2016 na Panelu dla środowiska UMK „Św. Mikołaj                         
na św. Marcina” w Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,                   
ul. Bojarskiego 1.

2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora                     
o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

3. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego z nagrodzonych drogą pocztową                
lub przesyłką kurierską, chyba że strony uzgodnią inny sposób dostarczenia nagrody.

4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnienia wymogów 
regulaminowych nagroda nie zostanie wręczona.

5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych będzie przyczyną odmowy 
wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody                  
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

7. Organizator zobowiązuje się do podjęcia dwóch prób dostarczenia nagrody za pośrednictwem 
przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Jeśli dwie próby dostarczenia nagrody okażą się 
nieskuteczne i nagroda nie zostanie odebrana, uczestnik traci prawo do nagrody.

8. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu 
zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę                             
na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji                        
o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach 
wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby 
związane z podaniem wyników Konkursu. 

9. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając 
jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

§6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie firmy Organizatora, to jest w Toruniu                           
przy  ul. Jagiellońskiej 20/1 oraz na stronie internetowej Konkursu www.czasnagesine.pl.

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: 
konkurs@czasnagesine.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 


