REGUL A M I N
Krzyżówka „100 lat Niepodległej”
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w krzyżówce „100 lat
Niepodległej”(zwanej dalej Krzyżówką), publikowanej na stronie internetowej
Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie.
2. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Wł. Reymonta
w Kołaczkowie (zwany dalej Organizatorem).
3. Osoba biorąca udział w Krzyżówce (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę
na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W Krzyżówce nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby,
które brały udział w przygotowaniu Krzyżówki.
5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą
przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział
w Konkursie i otrzymanie nagrody. Uczestnik wyraża zgodę na publikację
swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.gokkolaczkowo.pl
oraz przetwarzania ich w celu realizacji konkursu zgodnie z z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są wyłącznie osoby, które
prawidłowo odpowiedzą na wszystkie zagadki i rozwiążą hasło Krzyżówki,
a następnie prześlą plik na adres: gokkolaczkowo@wp.pl Z jednego adresu
mejlowego można przesłać tylko jedną Krzyżówkę. W tytule należy wpisać
słowo „Krzyżówka”, natomiast w treści należy podać imię i nazwisko oraz numer
kontaktowy.
7. Nagrodę otrzymuje, co trzeci uczestnik, który za pośrednictwem poczty
elektronicznej dostarczy prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę. Ilość nagród jest
ograniczona. Organizator przygotował 5 zestawów rzeczowych. Nagrody są
wolne od podatku dochodowego. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody
rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
8. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego
przebiegu konkursu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych lub z innej istotnej przyczyny.
10.Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

