REGULAMIN KONKURSU PN. WIEDZA O GMINIE GÓRA KALWARIA
I. Organizatorzy.
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii,
mieszczący się przy ul. 3-go Maja 10 w Górze Kalwarii, zwanej dalej
Organizatorem.
II. Cel konkursu.
1. Celem Konkursu jest popularyzacja nowoczesnej platformy komunikacji z
mieszkańcami – Evenio oraz promocja imprez i wydarzeń w gminie Góra
Kalwaria.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Konkurs ma zasięg lokalny i skierowany jest do mieszkańców gminy Góra
Kalwaria.
2. Konkurs nie wyszczególnia kategorii wiekowych.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
IV. Zgłoszenia do konkursu
1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez aplikację Evenio.
2. Aby zgłosić się do konkursu użytkownik powinien:
 Mieć ustawioną dowolną lokalizację w Górze Kalwarii
 Zasubskrybować harmonogram: Miasto i Gmina Góra Kalwaria
 Zasubskrybować kategorię wydarzeń: Informacje. Góra Kalwaria.
 Odszukać wydarzenie Konkurs wiedzy o Górze Kalwarii, pod datą
31.03.2017
 Wejść w ekran Szczegóły wydarzenia i wcisnąć przycisk „zgłoszenie”
 Podać swoje dane: Imię i nazwisko oraz numer telefonu.
3. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia zawarte są w załącznikach.
4. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać od 22 grudnia 2016r. do 31 marca
2017 r. (do północy).
V. Losowanie nagród
1. Losowanie nagród odbywać się będzie spośród zidentyfikowanych osób,
które zainstalowały aplikację Evenio i zgłosiły akces do konkursu. Nie
każdy kto zainstaluje Evenio trafi do bazy, z której system wylosuje nagrody.
Do takiej bazy trafią tylko osoby, które korzystając z funkcji systemu typu
KONKURS zgłoszą się do konkursu podając: imię i nazwisko oraz swój
telefon kontaktowy. Wtedy system wylosuje konkretny numer telefonu
umożliwiający kontakt z potencjalnym odbiorcą nagrody.
2. Nagrodą główną jest iPad.
3. Nagrody dodatkowe: przenośne ładowarki, pamięci USB.

4. Losowanie nagród odbywać się będzie do wyczerpania zapasów.
5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie do 14. 04.2017 r.
6. Warunkiem otrzymania nagrody będzie odpowiedź na pytanie dotyczące
Gminy Góra Kalwaria, zadane podczas powiadomienia telefonicznego o
wylosowaniu nagrody.
7. Nagrodę można będzie odebrać w Referacie Promocji Urzędu Miasta i Gminy
w Górze Kalwarii do 31 maja 2017 r.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do odbioru nagrody w towarzystwie
jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.
VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
regulaminu.
2. Biorąc udział w niniejszym konkursie, Uczestnik akceptuje treść
Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień
(w przypadku osób nieletnich rodzice/opiekun prawny).
3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją
Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem
danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr. 101,
poz. 926 ze zm.) jest Urząd Gminy Góra Kalwaria , mieszczący się przy
ul. 3-go Maja 10 w Górze Kalwarii. Dane osobowe przetwarzane są w
celu przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody
w Konkursie.

