REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Wyprawa do kolebki cywilizacji” i jest
zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Szczecińska Szkoła Pod Żaglami” Szczecin
70-390, ul. Gorkiego 20/4
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.sspz.pl do dnia
16. kwietnia 2015 roku (do godziny 23:59:59).
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każdy uczeń, który:
a) uczęszcza do gimnazjum albo do szkoły ponadgimnazjalnej,
b) ukończył 15 rok życia.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
§3
NAGRODY
1.Nagrodą w Konkursie jest:
Promesa na rejs żaglowcem po Morzu Śródziemnym.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie będą Uczestnicy, którzy prześlą na adres info@sspz.pl
prawidłowe odpowiedzi na pytania oraz zdjęcie na zadany temat z cyklu „Żagle, woda i
wiatr”, które pojawią się w każdy czwartek zaczynając od 05 lutego do 16.kwietnia na stronie
www.sspz.pl
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w
trakcie Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomieni Zdobywcy powinni
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres info@sspz.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia
wysłania
powiadomienia,
pod
rygorem
utraty
prawa
do
nagrody.
8. Za przekazanie nagrody zwycięzcą odpowiedzialni jest: Szczecińska Szkoła Pod Żaglami.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska,daty urodzenia, nazwy szkoły, adresu konta poczty
elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie www.sspz.pl

