
Regulamin konkursu  

naLOT naGRÓD „KONIŃSKA PUZZLOMANIA” 

 

§1 Informacje ogólne  

1. Organizatorem konkursu „KONIŃSKA PUZZLOMANIA” jest Lokalna Organizacja Turystyczna 

MARINA. 

2. Celem konkursu jest promocja historii oraz zabytków miasta Konina i powiatu konińskiego. 

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

Facebook (www.facebook.pl/lotmarina). 

4. Konkurs trwa od 26 września do 30 września 2022 r. 

  

§2 Organizacja konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest zagadka z puzzli przedstawiająca miejsca, budynki, elementy znajdujące się 

na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego.  

2. Od poniedziałku do piątku o godz. 10:00 na profilu LOT MARINY w serwisie Facebook zamieszczane 

będą grafiki prezentujące puzzle, pod którymi ukryta będzie fotografia atrakcji regionu konińskiego. W 

ciągu dnia (od godz. 11:00 do godz.15:00) odkrywane będą kolejne fragmenty układanki pod postem 

konkursowym. Warunkiem zdobycia nagrody będzie rozwiązanie zagadki, czyli odgadnięcie, co znajduje 

się na fotografii pod puzzlami. 

3. Uczestnicy konkursu mogą udzielać odpowiedzi do godz. 23:59 danego dnia, komentarze zamieszczone 

po tej godzinie nie będą brane pod uwagę. 

4. Komentarze edytowane, bądź usuwane i zamieszczane ponownie z inną odpowiedzią nie będą 

brane pod uwagę. Każda osoba może udzielić tylko jednej odpowiedzi. 

5. 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, 

6. Zwycięża osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi w komentarzu pod zagadką. 

Nazwisko zwycięzcy ogłoszone zostanie na fanpage’u LOT MARINY w serwisie Facebook 

(www.facebook.pl/lotmarina) kolejnego dnia do godz. 9:00 pod postem konkursowym (z wyłączeniem 

zagadki z dnia 30 września, która zostanie rozwiązana 3 października). 

 

§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 oraz na stronie internetowej www.lotmarina.pl.  

2. Organizator przewiduje 5 zestawów nagród, po jednej dla każdego zwycięzcy poszczególnych 

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

zagadką.   

4. Nagrody należy odebrać w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” przy ulicy Dworcowej 2 

do 21 października 2022 r. 

5. Osoba, która jako pierwsza prawidłowo rozwiąże zagadkę danego dnia otrzyma:  

- zestaw gadżetów od miasta Konina,  

- zestaw gadżetów od Starostwa Powiatowego w Koninie,  

- bilet do kina Oskard na dowolny seans. 

 

 

 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.lotmarina.pl. 

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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