REGULAMIN KONKURSU
I.

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu „Lokalne Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami”, zwanego dalej „Konkursem”
jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki i Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie” zwani dalej „Organizatorem”.
II.

Cel i tematyka konkursu

Celem konkursu jest zebranie różnego rodzaju klocków, które posłużą studentom do zbudowania modelu
złoża surowców. Ukazując istotę zbiórki, poruszony zostanie temat możliwości powtórnego wykorzystania
zasobów w sposób dalej użyteczny.
III.

Uczestnicy konkursu

Akcja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych chęcią wsparcia inicjatywy. W losowaniu nagrody
może wziąć udział każdy, kto dołączy do reklamówki/opakowania z klockami swoje dane (imię, email, nr tel.).
IV.

Zgłoszenia

1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez dołączenie do reklamówki/opakowania z klockami swoich danych
(imię, email, nr tel.)
2. Uczestnik chcąc wziąć udział w konkursie może przekazać dowolną liczbę klocków dowolnego rodzaju.
3. Zbiórka klocków trwać będzie do 30 czerwca 2017 r. co jest jednoznaczne z czasem trwania konkursu.
4. Zgłoszenia niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
5. Zgłoszenie do Konkursu jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
6. Jeden osoba może wziąć udział w losowaniu nagrody wyłącznie w ramach jednego zgłoszenia. Kilka zgłoszeń
tej samej osoby, będzie traktowane jako jeden los.
V.
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6.

Rozstrzygnięcie konkursu

Zwycięzca zostanie wyłoniony na drodze losowania.
Wyniki losowania zostaną podane w terminie do 14 dni po zakończeniu zbiórki klocków.
Spośród zgłoszeń zostanie wybrana tylko jedna osoba, która otrzyma nagrodę.
Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich uczestników Konkursu.
Osoba wygrana zostanie poinformowana drogą elektroniczną lub telefonicznie.
W przypadku braku odpowiedzi ze strony wygranego na 3 próby kontaktu telefonicznego lub w przypadku nie
odpowiadania na powiadomienia mailowe dłużej niż przez 3 dni Organizator zastrzega sobie prawo do ponow
nego rozlosowania nagrody bez udziału w losowaniu zgłoszenia osoby wygranej w pierwszym losowaniu.

VI.

Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest tablet multimedialny.
2. Fundatorem nagrody jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki.
VII.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
2. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego
regulaminu.

