
 

Regulamin konkursu 

„Stopklatka z regionu konińskiego” 

 
 

§1 Informacje ogólne  

1. Konkurs „Stopklatka z regionu konińskiego” realizowany jest w ramach cyklicznej akcji naLOT 

naGRÓD czyli wygrywaj z LOT MARINA. 

2. Organizatorem konkursu „Stopklatka z regionu konińskiego” jest Lokalna Organizacja Turystyczna 

MARINA zwana dalej Organizatorem. 

3. Celem konkursu jest promocja kultury, historii, zabytków oraz atrakcji miasta Konina i powiatu 

konińskiego. 

4. Konkurs skierowany jest do osób, które są obserwatorami fanpage’a LOT MARINA w serwisie 

Facebook (www.facebook.pl/lotmarina). 

5. Konkurs trwa od 22 do 25 października 2018 r. 

  

§2 Organizacja konkursu 

1. Rejestracja uczestników konkursu odbywa się za pośrednictwem fanpage’a LOT MARINA w serwisie 

Facebook (www.facebook.pl/lotmarina). 

2. Codziennie, od 22 do 25 października 2018 r. Organizator zamieszczać będzie na fanpage’u jedną 

zagadkę filmową (stopklatki-obrazy, które w trakcie projekcji utworzą filmową całość).  

3. Zwycięża osoba (obserwator fanpage’a LOT MARINY), która jako pierwsza rozwiąże zagadkę filmową 

i wpisze hasło / myśl przewodnią filmu w komentarzu pod postem konkursowym (post z daną zagadką).  

4. Zagadki filmowe dotyczyć będą tematów historycznych, kulturowych, przyrodniczych, turystycznych i 

związane będą stricte z regionem konińskim   

5. Organizator przewiduje 4 zagadki filmowe. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:  

o zaakceptowanie warunków regulaminu, 

o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, 

o udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod daną zagadką, 

7. Zwycięzca ogłoszony zostanie na fanpage’u LOT „Mariny” w serwisie Facebook 

(www.facebook.pl/lotmarina) tuż po rozwiązaniu danej zagadki.  

8. Jedna osoba może zostać laureatem tylko jednej zagadki. Zatem osoba, która brała udział w konkursie i 

zwyciężyła w jednej z zagadek filmowych, nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzyganiu kolejnych 

zagadek.  
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§3 Zasady przyznawania nagród  

1. Informacja na temat nagród i ich fundatorów dostępna jest na fanpage’u LOT „Mariny” w serwisie 

Facebook (www.facebook.pl/lotmarina). 

2. Organizator przyzna 4 nagrody, po jednej dla każdego zwycięzcy poszczególnych zagadek filmowych.  

3. Nagrodę otrzyma osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi w komentarzu pod daną 

zagadką.   

4. Nagrody będzie można odebrać w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej MARINA przy ulicy 

Dworcowej 2. 

5. Laureaci (4-ech zwycięzców 4-ech zagadek filmowych) otrzymają:  bilety do Kina Centrum, voucher do 

Parku Makiet Mikroskala, koszulkę, bandanę, wodoszczelną sakwę, płaszcz przeciwdeszczowy, zestaw 

piśmienniczy. 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.lotmarina.pl oraz na fanpage’u LOT MARINA 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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