
Regulamin konkursu  

naLOT naGRÓD  „Magiczne święta w regionie konińskim”  

 

§1  

Informacje ogólne  

1. Organizatorem konkursu „Magiczne święta w regionie konińskim” jest Lokalna Organizacja 

Turystyczna „Marina”. 

2. Celem konkursu jest promocja miasta Konina i powiatu konińskiego. 

3. Konkurs skierowany jest do osób, które są obserwatorami fanpage’u LOT „Mariny” w serwisie 

Facebook (www.facebook.pl/lotmarina). 

4. Konkurs trwa od 12 grudnia do 23 grudnia 2016 r. 

  

§2  

Organizacja konkursu 

1. Rejestracja uczestników konkursu oraz przesłanie pracy konkursowej odbywa się za 

pośrednictwem fanpage’u LOT „Mariny” w serwisie Facebook (www.facebook.pl/lotmarina). 

2. Pracę konkursową stanowi fotografia wykonana przez uczestnika ukazująca dekoracje świąteczne  

miasta lub wsi powiatu konińskiego wraz z opisem (miejsce wykonania). 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:  

o zaakceptowanie warunków regulaminu, 

o zamieszczenie lub przesłanie na tablicy Stowarzyszenia zdjęcia przedstawiającego dekoracje 

świąteczne miasta lub wsi powiatu konińskiego a następnie zbieranie głosów (tzn. polubień 

na Facebooku), 

o zamieszczona fotografia musi posiadać opis gdzie została wykonana, 

o zgłaszane fotografie muszą być autorstwa uczestników konkursu, 

o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, 

o zwycięża autor zdjęcia, które zdobędzie najwięcej polubień. 

4. Ostateczny termin zgłaszania zdjęć i jednocześnie oddawania na nie głosów to godz. 9:00, 23 

grudnia 2016 r.  

5. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 23 grudnia 2016 r. 

 

§3  

Zasady przyznawania nagród  

1. Informacja na temat nagród i ich fundatorów w konkursie dostępne są na fanpage’u LOT 

„Mariny” w serwisie Facebook (www.facebook.pl/lotmarina). 

2. Zwycięża autor zdjęcia, które zdobędzie najwięcej polubień. 
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3. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.facebook.pl/lotmarina oraz www.lotmarina.pl. 

4. W ramach konkursu przyznane zostaną trzy nagrody, które po ogłoszeniu wyników na tablicy 

LOT „Marina” w serwisie Facebook będzie można odebrać w biurze Lokalnej Organizacji 

Turystycznej „Marina” przy ulicy Dworcowej 2. 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają: 

za I miejsce – Słuchawki Sony MDR V150, kubek termiczny, bidon metalowy, notatnik duży A4 z 

długopisem, notatnik mały A6 z długopisem, plecak, worek sportowy, 

za II miejsce – Rakietki do tenisa stołowego, piłki do tenisa stołowego, Powerbank 4800 mAh, kubek 

termiczny, bidon metalowy, notatnik duży A4 z długopisem, notatnik mały A6 z długopisem, 

plecak, worek sportowy, 

za III miejsce – Powerbank 4800 mAh, kubek termiczny, bidon metalowy, notatnik duży A4 z 

długopisem, notatnik mały A6 z długopisem, plecak, worek sportowy. 

  

§4  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.lotmarina.pl oraz  na fanpage’u LOT „Mariny” w 

serwisie Facebook www.facebook.pl/lotmarina 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. Konkurs nie jest „sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook”.  
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