Regulamin konkursu krzyżówka przyrodniczo-ekologiczna dla dzieci do 10 lat
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w krzyżówce (zwanej dalej
konkursem), publikowanej w wkładce informacyjno-ekologicznej finansowanej przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamieszczonej na łamach Nr 6
kwartalnika „Informator Samorządowy Powiatu Monieckiego” wydawanego przez Zarząd Powiatu
w Mońkach.
2. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Mońkach (zwane dalej Organizatorem) w
ramach projektu „Eko – Powiat Moniecki – edycja II”.
3. Osoba biorąca udział w Krzyżówce (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie
wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W krzyżówce mogą wziąć udział dzieci do 10 roku życia zamieszkujący Powiat Moniecki (za
zgodą rodziców lub pełno prawnych opiekunów).
5. W krzyżówce nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
6. Dane osobowe przez Uczestników konkursu przekazane Organizatorowi przez rodziców lub
pełno prawnych opiekunów będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w konkursie i
otrzymania nagrody. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania ich w
celu realizacji konkursu.
8. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są wyłącznie osoby, które prawidłowo rozwiązały
krzyżówkę i odgadły hasło w krzyżówce, utworzone z kolejno ponumerowanych, kolorowych pół.
9. Organizator przewidział nagrody:
- losowanie trzech nagród rzeczowych o wartości 200 zł każda wśród Uczestników, którzy
dostarczą poprawne rozwiązanie krzyżówki do organizatora (forma dostarczenia: odbiór osobisty).
10. Termin nadsyłania odpowiedzi w konkursie upływa w dniu 29 lipca 2016 r. (decyduje data
stempla pocztowego).
11. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
- Imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi
- Adres zamieszkania i kontaktowy numer telefonu
- Rozwiązanie krzyżówki/hasło
- Klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo
Powiatowe w Mońkach do celów związanych z organizacją konkursu oraz datę i czytelny podpis
rodzica lub pełno prawnego opiekuna Uczestnika zgłaszającego się do konkursu.
12. Organizator preferuje następujące sposoby dostarczenia zgłoszeń do konkursu:
- osobiście – Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Mońkach, Al.
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- za pomocą przesyłki pocztowej na adres wskazany wyżej z dopiskiem „Krzyżówka przyrodniczoekologiczna dla dzieci do lat 10”
- elektronicznie za pomocą poczty elektrycznej na adres: promocjapowiatu@monki.pl
13. Losowanie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora najpóźniej w dniu 15.08.2016 roku.
Organizator niezwłocznie ogłosi listę zwycięzców poprzez publikację na stronie internetowej
www.monki.pl/eko.
14. Wyklucza się możliwość zmiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę
rzeczową.

15. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów
prawnych lub z innej istotnej przyczyny.
17. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Krzyżówki są dostępne na stronie internetowej
www.monki.pl i w siedzibie Organizatora.
18. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
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