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REGULAMIN KONKURSU „IMIONA DLA GĄSEK” 
 

1. Postanowienia ogólne 

 
1.1. Organizatorem konkursu „Trzy gąski” zwanego dalej „Konkursem”  jest Konsorcjum 

SOS -MOROZ, Wykonawca zamówienia  Województwa Kujawsko-Pomorskiego dalej 

zwany „Organizatorem”. 

1.2. Konkurs skierowany jest do uczestników Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny 

w Przysieku w dniach 11-12 listopada 2017 roku, będącego elementem akcji „Ku-

jawsko-pomorska gęsina na św. Marcina”. 

1.3.  Konkurs trwa od 11 listopada do dnia jego rozstrzygnięcia, czyli do 20 listopada 

2017 roku.  

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

2.1. 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, ro-

dzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej 

małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) 

2.2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczest-

nika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określo-

nych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w Konkursie. 

 

 

3. Zasady i przebieg Konkursu 

 

3.1 Konkurs polega na zaproponowaniu imion dla trzech gąsek znajdujących się na 

logotypie akcji promocyjnej „Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina”. 

3.2 Udział w konkursie można wziąć poprzez wypełnienie kuponu konkursowego 

dystrybuowanego podczas Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny w Przysieku 

w dniach 11-12 listopada 2017 r. 
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3.3 Na kuponie będzie miejsce na wpisanie propozycji imion dla gąsek z logotypu 

oraz podanie danych kontaktowych do autora propozycji. 

3.4 Głównym warunkiem konkursu jest powiązanie imion gąsek z regionem 

Kujaw i Pomorza. 

3.5 Kupony z propozycjami będą zbierane podczas trwania Festiwalu. Po jego zakoń-

czeniu zostaną przekazane jury konkursu, które w drodze głosowania wyłoni  

dziesięciu zwycięzców – autorów najciekawszych propozycji imion. Konkurs zo-

stanie rozstrzygnięty do dnia 20 listopada 2017 roku, a zwycięzcy otrzymają pa-

kiety – nagrody rzeczowe. 

 

4. Ochrona danych osobowych. 

 

4.1 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadze-

nia Konkursu, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród konkursowych , a 

także dla celów marketingowych Konkursu. 

4.2 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 osobo-

wych jest Organizator. 

4.3 Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie 4.1. niniejszego paragrafu obej-

muje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, który zostanie zakwalifikowa-

ny do grupy Finalistów wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 

4.4 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia 

udział w Konkursie. 

 
5. Postanowienia końcowe 

 
5.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora 

ww.czasnagesine.pl w okresie trwania Konkursu. 

5.3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamo-

wych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie po-

stanowienia niniejszego Regulaminu. 

5.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 


