KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY AKTYWNY MIESZKANIEC GMINY KLESZCZÓW
Regulamin promocji:

I. Konkurs dla dzieci i młodzieży Aktywny Mieszkaniec Gminy Kleszczów organizowany jest
przez „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o., zwaną w niniejszym regulaminie także:
„Organizatorem”.
II. Uczestnictwo w konkursie:
1. W konkursie biorą udział osoby zwane dalej „Uczestnikami”, które spełnią następujące
warunki:
a. mają stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów i posiadają aktywny
karnet mieszkańca na basen i siłownię;
b. są w wieku od 3 do 18 lat;
c. wykorzystają wszystkie wejścia na basen (560 minut) w danym miesiącu objętym promocją;
d. opiekun dziecka (lub dziecko powyżej 13 lat) dobrowolnie i poprawnie wypełni formularz
zgłoszeniowy i umiesci go w urnie.
2. Konkurs nie obejmuje osób które nie spełniły powyższych warunków.
3. Każda osoba uczestnicząca w konkursie jest zobowiązana do przestrzegania regulaminów
obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.
III. Zasady wyłonienia zwycięzców:
1.Zwycięzcą zostaje osoba, która wykorzystała całą pulę karnetu mieszkańca co najmniej w
jednym z miesięcy objętym promocją i zostanie wylosowana wśród prawidłowo wypełnionych
zgłoszeń.
2. Organizator przewiduje nagrody:
I stopnia – XBOX o wartości +/- 1000 zł brutto
II stopnia – Tablet o wartości +/- 500 zł brutto.
3. Nagroda I stopnia zostanie wylosowana wśród wszystkich formularzy zgłoszeniowych,
umieszczonych w urnie w trakcie trwania konkursu, tj. 05.06.2018 – 31.01.2019 r. Losowanie
nagrody głównej (I stopnia) odbędzie się 3 lutego 2019 r. w siedzibie Organizatora.
4. Nagroda II stopnia zostanie wylosowana 2 stycznia w siedzibie Organizatora., wyłącznie
wśród formularzy zgłoszonych za m-c grudzień.
5. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
IV. Czas trwania konkursu
1. Konkurs dla dzieci i młodzieży Aktywny Mieszkaniec Gminy Kleszczów trwa od 5 grudnia
2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
V. Postanowienia końcowe
1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator zgodnie z polityką
prywatności, dostępną pod adresem http://www.solpark-kleszczow.pl/polityka-prywatnosci
2. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców”
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęcia, biorącego udział w konkursie w mediach
społecznościowych ”.
„W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie
imienia i nazwiska na fanpage. Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że
administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i
wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych
zwycięzców, jest „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. Dane osobowe w zakresie imienia i
nazwiska będą publikowane w portalu Facebook w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane
osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie

przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”
3. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się:
a. w siedzibie Organizatora
b. na stronie www.solpark-kleszczow.pl
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady konkursu.

