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REGULAMIN KONKURSU RODZINNEGO 
 
 

Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zbydniów 97 37-416 Zaleszany 

(adres korespondencyjny: Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec, e-mail: fundacjasmk@gmail.com , 
www.fundacjasmk.pl); telefon: 607 560 016; 531 586 222 

2. Regulamin dotyczy konkursu wiedzy o Fundacji Fundusz Lokalny SMK i Powiecie Stalowowolskim. 
3. Konkurs adresowany jest do rodzin (dzieci + opiekun prawny) uczestniczących w imprezie 

„Weekend dla zdrowia” odbywający się w Stalowej Woli w dniu 10.07.2016 r. 
4. Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy: 

4.1. odebrać z namiotu Organizatora ankietę z pytaniami oraz materiały do pracy plastycznej; 
4.2. oddać wypełnioną ankietę dotyczącą wiedzy o Fundacji i powiecie stalowowolskim do godz. 

15.00 wraz z wykonanym plakatem (format A4) o następującej tematyce: „Promocja zdrowia 
wśród mieszkańców” lub „Promocja bezpiecznego zachowywania się na drogach publicznych 
lub zbiornikach wodnych lub w sieci internetowych przez dzieci i młodzież”. 

5. Wziąć udział w losowaniu nagród, które odbędzie się o godz. 16.00 - 16.15 w namiocie 
Organizatora.  

6. W losowaniu nagród biorą udział osoby, których: 
6.1. ankiety z wiedzy zawierają min. 60% prawidłowych odpowiedzi; 
6.2. prace plastyczne zostały zakwalifikowane jako poprawne; 
6.3.  uczestniczą bezpośrednio w losowaniu nagród. 

Nagrody 
7. 10 zestawów zawierających materiały promujące Powiat Stalowowolski i Fundację Fundusz 

Lokalny SMK; 
8. Rower górski o wartości min. 400 PLN; 
9. Wyróżnienie za najlepszy plakat wraz z kuponem rodzinnym w kwocie 100 PLN na zakup: 

materiałów biurowych lub szkolnych lub obiad restauracji na terenie powiatu stalowowolskiego. 
Wyłanianie zwycięzców  
10. Każda ankieta zawiera kupon, któremu Organizator nadaje numer. Jedna część kuponu, po 

wypełnieniu zostaje odcięta i przekazana właścicielowi wypełnionej ankiety, druga część kuponu 
bierze udział w losowaniu nagród. 

11. Losuje się najpierw 10 zestawów promocyjnych a następnie losowany jest rower; 
12. W przypadku nieobecności właściciela kuponu następuje dolosowanie kolejnego kuponu. 
Postanowienia końcowe 
13. Regulamin znajduje się do wglądu w namiocie Organizatora. Regulamin zamieszczony jest również 

na portalu www.fundacjasmk.pl  
14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

jego uczestników na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 
29.08.1997r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm. ), 

15. Osoby składające prace oświadczają,  iż są oni autorami i właścicielami prac, 
16. Osoby składające prace konkursowe biorą odpowiedzialność za ich prawidłowe oznaczenie i 

terminowe przekazanie do organizatora; 
17. Przystępując do konkursu każdy uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie swoich prac w następujących formach: druku w dowolnej liczbie publikacji i w 
dowolnym nakładzie, publikowania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się 
do rozpowszechniania, 

18. Złożone  prace przechodzą na własność organizatora, 
19. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień zawartych w Regulaminie Konkursu, 

ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, 
20. Formularz ankiety – stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 
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