REGULAMIN KONKURSU
Aktywni na oKOŁO
§ Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu „Aktywni na oKOŁO” jest Stowarzyszenie Redukowania Bierności
ul. Daszyńskiego 1, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
KRS: 0000523686
2. Konkurs odbywa się w ramach projektu Aktywni na oKOŁO dofinansowanego ze środków
programu „Działaj Lokalnie IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundusz Lokalny RAMŻA oraz z budżetu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.”
3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które brały udział w projekcie Aktywni na oKOŁO.
4. W konkursie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny.
5. W konkursie mogą wziąć udział osoby od 13 lat.
6. W konkursie można wygrać 3 Power banki oraz inne upominki zapewnione przez
organizatora.
7. Zakończenie konkursu nastąpi 30 września 2016 r.
8. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator
oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
§ Zasady przyznawania nagród

1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki:
 Rozwiązać 3 broszury turystyczne Aktywni na oKOŁO Książenic, Aktywni na oKOŁO
Ramży, Aktywni na oKOŁO Palowic.
 Zrobić zdjęcie w ostatnim punkcie każdej broszury i pokazać ją Organizatorowi.
 Rozwiązane broszury dostarczyć do Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności
Społecznej ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.
 Power Banki otrzymują 3 pierwsze osoby, liczy się kolejność otrzymanych przez
Organizatora broszur.
 Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiedzy uczestnika na temat
punktów zawartych w broszurach.

§ Postanowienia końcowe

1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw
Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego
opublikowania.
2. Organizator wyda nagrody za pośrednictwem Centrum Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Społecznej ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny bezpośrednio po
otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów konkursowych tj. uzupełnione broszury
turystyczne Aktywni na oKOŁO oraz zdjęcia z ostatnich punktów na trasach.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich zgłoszeń oraz informacji o wygranej na
stronie Stowarzyszenia Redukowania Bierności oraz na fanpagu.
4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik, akceptuje treści regulaminu.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
6. W ciągu całego trwania Konkursu Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
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