REGULAMIN KONKURSU
„100 choinek na 100 numer Wieści z Lasu”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa Konkursu: Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „100 choinek na 100 numer
Wieści z Lasu”.
2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest Nadleśnictwo
Jarocin, ul. Kościuszki 43, 63-200 Jarocin, NIP 617-000-33-19
3. Zasięg konkursu: Konkurs odbędzie się na obszarze powiatu jarocińskiego i gminy Nowe
Miasto nad Wartą.
4. Czas trwania konkursu: Konkurs rozpoczyna się w dniu 26 listopada 2013 r. o godz. 8.00 i
kończy w dniu 6 grudnia 2013 r. o godz. 10.00. Prace przesłane lub dostarczone po tym
terminie nie będą brane pod uwagę.
II. DANE OSOBOWE
Uczestnicy Konkursu lub ich opiekunowie prawni poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie
automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych
uzyskanych w związku z organizacją i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu przez
organizatora, a także na opublikowanie swego wizerunku, imienia, nazwiska, miejscowości
zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia dalszy udział w
Konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia.
Uczestnikom (lub ich opiekunom prawnym) przysługuje prawo wglądu do informacji
dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich
poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych z podaniem
przyczyny.
III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każde
dziecko w wieku do 15 lat, które zamieszkuje teren objęty Konkursem i którego rodzice lub
opiekunowie prawni wyrażą pisemnie zgodę na udział dziecka w Konkursie.
2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu Konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.
IV. KOMISJA KONKURSOWA
W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców
Konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji
Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

V. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a) zgłaszania udziału w Konkursie,
b) wyłaniania uczestników finału Konkursu.
2. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w Konkursie poprzez wysłanie pocztą bądź
osobiste dostarczenie na adres Nadleśnictwa Jarocin: ul. Kościuszki 43, 63-200 Jarocin (z
dopiskiem na kopercie „konkurs”), kolorowanki opublikowanej w numerze 99 Wieści z
Lasu. Rysunek należy pokolorować lub ozdobić dowolną techniką plastyczną. Pracę należy
opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora, należy podać jego wiek oraz adres i telefon do
rodziców lub opiekunów prawnych. Ponadto opiekun prawny powinien podpisać zgodę na
udział dziecka w konkursie (załączoną do informacji o autorze na kuponie konkursowym).
Prace dostarczone poza terminem zgłoszeń oraz bez prawidłowo wypełnionych i podpisanych
kuponów konkursowych nie biorą udziału w konkursie.
3. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane są w sekretariacie Nadleśnictwa Jarocin od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30. Jedynie w ostatnim dniu Konkursu prace będą
przyjmowane do godziny 10.00. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia
konkursu.
4.
Podczas eliminacji Komisja Konkursowa wybierze uczestników, którzy zostaną
zakwalifikowani do finału konkursu. Uczestnicy finału zostaną wybrani według
następujących kryteriów:
a. Zwycięzcy zostaną wybrani po wnikliwej ocenie przedstawionych prac.
b. Rozstrzygnięcia dokona Komisja Konkursowa, która spośród wszystkich zgłoszeń
wybierze 100 z nich. Każdy członek komisji wybierze spośród dostarczonych prac 40 z nich.
c. Ostateczni laureaci zostaną wybrani ze zbioru prac wybranych przez członków komisji w
głosowaniu jawnym.
5. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie do publicznej wiadomości autorów zwycięskich prac
nastąpi
9
grudnia
2013
roku
na
stronach
www.jarocinska.pl
oraz
www.jarocin.poznan.lasy.gov.pl oraz 16 grudnia 2013 roku w 100 numerze „Wieści z Lasu” dodatku do nr 51 „Gazety Jarocińskiej”. Nagrodzone prace zostaną wystawione w Ośrodku
Edukacji Leśnej w Czeszewie (w sali wystaw czasowych) w terminie ustalonym przez
Organizatora i podanym później do publicznej wiadomości.
VI. NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie jest 100 choinek - drzewek świerkowych. Wartość jednego
drzewka wynosi do 30,00 zł netto.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Nadleśnictwo Jarocin, ul. Kościuszki 43, 63-200
Jarocin.
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu (i jego opiekunów prawnych) o przyznaniu
nagrody poprzez publikację jego imienia i nazwiska od 9 grudnia na stronach
www.jarocinska.pl oraz www.jarocin.poznan.lasy.gov.pl . Lista zwycięzców zostanie także
opublikowana 16 grudnia w nr 100 „Wieści z Lasu”, dodatku specjalnym do „Gazety
Jarocińskiej”.
VIII. ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

1.Nagrody rzeczowe zwycięzcy będą mogli odebrać w wyznaczonym przez Organizatora
miejscu i terminie po potwierdzeniu odbioru nagrody. Potwierdzenia należy dokonać
wyłącznie do 12 grudnia do godz. 14.30 pod nr tel. 62/ 747-23-19. Organizator na stronach
www.jarocinska.pl oraz www.jarocin.poznan.lasy.gov.pl poinformuje także zwycięzców (i
ich opiekunów prawnych) o warunkach odbioru nagrody oraz przy przyjęciu potwierdzenia i
wydaniu nagrody poprosi o podanie danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu oraz
telefonu kontaktowego.
2. Odbioru nagrody można dokonać w Nadleśnictwie Jarocin w dniach od 17 do 19 grudnia w
godz. od 8.00 do 14.30. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości.
W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym terminie, przejdzie ona na własność
Organizatora, a zwycięzca traci możliwość o jej ubieganie się.
2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej
równowartości w pieniądzu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej
nagrody.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie
Organizatora oraz na stronie www Nadleśnictwa Jarocin i na jarocinska.pl. Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia prac drogą
pocztową. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w
szczególności niepełne, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach
technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość
weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

