
Regulamin konkursu „Krzyżówka z nagrodami” 

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsze zasady określają ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Krzyżówka z nagrodami”, zwanym dalej 
„konkursem”, opublikowanym w gazecie NASZEKOLUSZKI.PL, zwanej dalej „gazetą”.
2. Organizatorem Krzyżówki jest wydawca gazety – Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Koluszki, zwane dalej 
Organizatorem.
3. Osoba biorąca udział w Krzyżówce, zwana dalej „Uczestnikiem”, wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich warunków 
określonych w niniejszych zasadach.
4. Udział w Krzyżówce mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne.

§ 2 Zasady uczestnictwa w konkursie 
1. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do Organizatora wypełniony kupon (zawierający krzyżówkę i miejsce 
na imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego) opublikowany w 12. numerze gazety NASZEKOLUSZKI.PL. Kupon 
należy dostarczyć mailowo na adres konkurs@naszekoluszki.pl (w formie zdjęcia lub zeskanowanego dokumentu), bądź 
bezpośrednio w siedzibie Organizatora (95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41 lok. 4). 
2. Termin na doręczenie prawidłowego hasła mija 30 listopada o godzinie 23:59. Decyduje data i godzina wpływu 
kuponu.
3. Wśród Uczestników, którzy w wyznaczonym terminie nadeślą lub dostarczą kupon zawierający prawidłowo 
rozwiązaną krzyżówkę, rozlosowane zostaną 2 nagrody w postaci zaproszeń do Pizzerii PEWEKS.
4. Kupony z hasłem nadesłane po terminie nie wezmą udziału w losowaniu nagród.
5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła 
Komisję w skład której będzie wchodzić trzech przedstawicieli Stowarzyszenia Sympatyków Gminy Koluszki i gazety 
NASZEKOLUSZKI.PL.
6. Nagrody rozlosowane będą spośród wszystkich Uczestników określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem, że jeden 
uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. W przypadku kiedy podczas losowania nagród Uczestnik zostanie 
wylosowany kilkakrotnie, wygrywa nagrodę, którą wylosowano jako pierwszą.
7. Losowanie nagród odbędzie się w terminie do 14 dni od zakończenia przyjmowania kuponów. Wyniki zamieszczone 
zostaną w kolejnym wydaniu gazety NASZEKOLUSZI.PL
8. Uczestnik, który zostanie wylosowany, będzie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie przez Organizatora o tym 
fakcie.

§ 3 Odbiór nagród
1. Laureat odbierze nagrodę osobiście w miejscu i w terminie, który zostanie ustalony podczas rozmowy telefonicznej, 
o której mowa w § 3 pkt. 7.
2. Nieodebranie przyznanej nagrody w ciągu miesiąca od ustalonej daty odbioru oznacza wygaśnięcie prawa do 
nagrody. Nieodebrana nagroda będzie wykorzystana w kolejnej edycji Krzyżówki.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, telefon) dla celów organizacji konkursu zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). 
Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, a także prawo żądania ich 
usunięcia, z zastrzeżeniem, iż odmowa podania danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić wydanie 
wylosowanej nagrody.
2. Uczestnik biorący udział w Krzyżówce - w przypadku wygranej - wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska 
łamach gazety NASZEKOLUSZKI.PL i na stronie internetowej www.naszekoluszki.pl.
3. Regulamin konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej www.naszekoluszki.pl


