REGULAMIN Konkursu
„Konkurs Paragonowy”
w dniach 16-17.03.2019 r.
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady Konkursu „Konkursu Paragonowego” dla klientów podmiotów,
które zgłosiły się do akcji pn. „Kościerzyna za pół ceny” (dalej „Regulamin”).
Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kościerzyna (zwana dalej „Organizatorem”)
Konkurs realizowany jest Pod nazwą „Konkurs Paragonowy” (dalej „Konkurs”).
Konkurs rozpocznie się w dniu 16 marca 2019 r. a zakończy w dniu 17 marca 2019 r.
Niniejszy konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki
uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych na dzień 16.03.2019r.
roku nie mogą brać udziału w Konkursie
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
danych osobowych uczestników, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (o ile takie będą ujawniane w toku programu i w związku
z jego przebiegiem).
§2
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
„Konkurs Paragonowy” odbędzie się w dniach 16-17.03.2019 r. na następujących
zasadach:
a) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie w dniach 16-17.03.2019 r.
zakupów w podmiotach, które zgłosiły się do akcji pn. „Kościerzyna za pół ceny” i
zrobienie zdjęcia paragonu oraz wysłanie go na adres konkurs@koscierzyna.gda.pl
lub w wiadomości prywatnej na oficjalnego fanpage Miasta Kościerzyna
www.facebook.com/koscierzyna.gda.
b) Oryginał paragonu należy zachować i pokazać przy odbiorze nagrody.
c) Wyniki będą ogłaszane zwycięzcom poprzez umieszczenie Informacji na stronie
www.miastoksocierzyna.pl oraz na oficjalnym profilu na facebooku.
d) Jeden uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
e) W konkursie biorą udział paragony z podmiotów biorących udział w akcji
„Kościerzyna za pół ceny”
Nagrodami w Konkursie są:
 Voucher o wartości 150 zł do wykorzystania w Dom Handlowy „REMUS” przy ul.
Gdańskiej 5
 2 Vouchery o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie papierniczym W&T Stupieńko
przy ul. Adama Mickiewicza 6
 2 Bilety do AQUA Centrum – wstęp na 2 godziny na basen
 Zestaw gadżetów promocyjnym Miasta Kościerzyna
 Koszulka miejska t-shirt
§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Konkursu
określone niniejszym Regulaminem.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.miastokoscierzyna.pl
3. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu, Organizator zastrzega sobie
prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.

