REGULAMIN KONKURSU RODZINNEGO
„RODZINNIE, INTEGRACYJNIE I Z UŚMIECHEM NA TWARZY - 2”
NIEDZIELA, 24 LIPCA 2016 R. NOWA DĘBA
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zbydniów 97, 37-416 Zaleszany
(adres korespondencyjny: Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec, e-mail: fundacjasmk@gmail.com ,
www.fundacjasmk.pl); telefon: 607 560 016; 531 586 222
2. Konkurs współfinansowany przez Gminę Nowa Dęba w ramach zadania publicznego pn.
„Rodzinnie, integracyjnie i z uśmiechem na twarzy - 2”
3. Regulamin dotyczy konkursu wiedzy o Fundacji Fundusz Lokalny SMK i Gminie Nowa Dęba.
4. Konkurs adresowany jest do rodzin (dzieci/młodzież + opiekun prawny) uczestniczących w
imprezie „Festiwal Miasto Młodych Artystów 2016” odbywający się w Nowej Dębie w dniu
24.07.2016
5. Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:
5.1. odebrać z namiotu Organizatora ankietę z pytaniami (ankieta dostępna dla pierwszych stu
osób) oraz materiały do pracy plastycznej;
5.2. oddać wypełnioną ankietę dotyczącą wiedzy o Fundacji i Gminie Nowa Dęba do godz. 19.00
wraz z wykonanym plakatem (format A3) o następującej tematyce: „Światowe Dni
Młodzieży i ja - inspiracje i wrażenia związane z wydarzeniem”.
6. Wziąć udział w losowaniu nagród, które odbędzie się w godz. 20.15-20.30 (scena główna) obecność niezbędna do odbioru wylosowanej nagrody.
7. W losowaniu nagród biorą udział osoby, które:
7.1. udzieliły min. 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania w ankiecie;
7.2. oddana praca plastyczna została zakwalifikowane jako poprawna.

NAGRODY
8. Nagroda główna - rower górski o wartości min. 500 PLN;
9. Nagrody dodatkowe:
 namiot turystyczny,
 słuchawki,
 weekend (nocleg + śniadanie) w pensjonacie „Gościniec Koćmierzów” dla rodziny (max. 5
osób).
10. Nagrody inne:
 5 bezpłatnych biletów na dowolny film w kinie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej
Dębie dla 2 osób
 5 bezpłatnych wejść dla 2 osób na basen MOSiR w Nowej Dębie;
 30 kuponów uprawniających do skorzystania z usług w pracowni fryzjerskiej i kosmetycznej
prowadzonej przez ZS Nr 2 w Nowej Dębie w terminie 01wrzesnia - 31 października 2016 r.;
 Kupon w kwocie 100 PLN na zakup materiałów biurowych lub szkolnych lub edukacyjnych dla
autora najlepszej pracy plastycznej wyróżnionej przez komisje konkursu;
11. Nagrody pocieszenia:
 10 zestawów zawierających materiały promujące Gminę Nowa Dęba i Fundację Fundusz
Lokalny SMK;
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LOSOWANIE ZWYCIĘSKICH KUPONÓW

12. Każda ankieta zawiera kupon, któremu Organizator nadaje numer. Jedna część kuponu, po
wypełnieniu zostaje odcięta i przekazana właścicielowi wypełnionej ankiety, druga część kuponu
bierze udział w losowaniu nagród.
13. Losuje się najpierw „Nagrody inne”, następnie nagrody dodatkowe oraz nagrodę główną (rower). Z
pośród pozostałych kuponów losuje się nagrody pocieszenia.
14. W przypadku nieobecności właściciela kuponu następuje dolosowanie kolejnego kuponu,
15. Właściciel kuponu odbiera nagrodę lub bon osobiście. W przypadku osób niepełnoletnich odbiór
nagrody następuje z udziałem opiekuna prawnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. Realizacja nagród musi się odbyć w terminie do 31 października br,
17. Regulamin znajduje się do wglądu w namiocie Organizatora. Regulamin zamieszczony jest również
na portalu www.fundacjasmk.pl,
18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
jego uczestników na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm. ),
19. Osoby składające prace oświadczają, iż są autorami i właścicielami prac,
20. Osoby składające prace konkursowe biorą odpowiedzialność za ich prawidłowe oznaczenie i
terminowe przekazanie do organizatora;
21. Przystępując do konkursu każdy uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie swoich prac w następujących formach: druku w dowolnej liczbie publikacji i w
dowolnym nakładzie, publikowania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się
do rozpowszechniania,
22. Złożone prace przechodzą na własność organizatora,
23. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień zawartych w Regulaminie Konkursu,
ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora,
24. Formularz ankiety – stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

Partnerzy i sponsorzy konkursu
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