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REGULAMIN KONKURSU – KRZY ŻÓWKI 
 
 

1. Organizatorem konkursu – krzyżówki jest Zespół Promocji im. Szlaku Jana  
III Sobieskiego z siedzibą w Urzędzie Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 
21 - 065 Rybczewice. 

2. Konkurs trwa od 10 grudnia 2014 r. do 15 stycznia 2015 r. Termin  nadsyłania 
poprawnych rozwiązań upływa 15 stycznia 2015 r. (decyduje data wpływu  
do Organizatora).  

3. Konkurs polega na wykonaniu zadania, polegającego na poprawnym rozwiązaniu 
krzyżówki i przesłaniu lub dostarczeniu osobiście, rozwiązania (hasła krzyżówki)  
na adres: Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice. 

4. Nadesłane prace powinny być opatrzone dopiskiem – „Konkurs-krzyżówka”  oraz 
zawierać imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu kontaktowy bądź e-mail 
uczestnika konkursu. 

5. Wśród osób, które dostarczą prawidłowe rozwiązania rozlosowanych zostanie  
15 zestawów promocyjnych, zawierających: plecaki, kijki nordic walking, kubki, 
podkładki pod mysz, ręczniki i inne drobne gadżety.  

6. Zwycięzcy konkursu będą poinformowani o wygranej telefonicznie bądź mailowo. 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych gmin Partnerskich 
Projektu „Marka lokalna…” oraz na profilu FB Szlak Sobieskiego. 

7. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 16 stycznia 2015 r. o godz. 12.00. 
8. O terminie wręczenia nagród, zwycięzców poinformujemy telefonicznie bądź 

mailowo.  
9. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu  

z niniejszym Regulaminem  Uczestnicy mogą zgłosić uwagi na piśmie w ciągu 7 dni 
od dnia publikacji wyników Konkursu. Uwagi powinny  być przesłane listem 
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem ,,Konkurs - Krzyżówka’’. Organizator 
odpowie na uwagi w terminie 14 dni. Po upływie powyższego terminu, uwagi nie 
będą rozpatrywane.  

10. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę 
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz 
publikowanie wizerunku. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu 
oraz w związku z wydaniem nagrody. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
 


