Regulamin konkursu „Region koniński pod lupą”

§1 Informacje ogólne
1. Konkurs „Region koniński pod lupą” realizowany jest w ramach cyklicznej akcji „naLOT naGRÓD! czyli wygrywaj z LOT MARINA.
2. Organizatorem konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA zwana dalej Organizatorem.
3. Celem konkursu jest promocja kultury, historii, zabytków oraz atrakcji regionu 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 27 września do 1 października 2021 r.
§2 Organizacja konkursu
1. Rejestracja uczestników konkursu odbywa się za pośrednictwem fanpage’a LOT MARINA w serwisie
Facebook (www.facebook.pl/lotmarina).
Codziennie, od 27 września do 1 października 2021 r., o godz. 11:00 organizator zamieszczać będzie

2.

na fanpage’u jedną zagadkę fotograficzną (przedstawiającą detale architektoniczne lub elementy budynków
i innych obiektów znajdujących się na terenie powiatu konińskiego)
3. Zwycięża osoba, która jako pierwsza rozwiąże zagadkę i wpisze jej rozwiązanie w komentarzu pod
postem konkursowym (post z daną zagadką).
4. Organizator przewiduje 5 zagadek fotograficznych.
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. Rozstrzygnięcie i jednocześnie wyłonienie zwycięzcy danej zagadki odbędzie się w każdy dzień trwania
konkursu, o godz. 15:30 na fanpage’u LOT MARINY w serwisie Facebook (www.facebook.pl/lotmarina)
pod daną zagadką. Jeśli nikt nie udzieli w tym czasie prawidłowej odpowiedzi organizator przedłuży czas
trwania konkursu o czym poinformuje pod postem konkursowym.
7. Jedna osoba może zostać laureatem tylko jednej zagadki. Zatem osoba, która brała udział w konkursie
i zwyciężyła w jednej z zagadek fotograficznych, nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzyganiu kolejnych
zagadek.

§3 Zasady przyznawania nagród
1. Informacja na temat nagród i ich fundatorów dostępna jest na fanpage’u LOT MARINA w serwisie
Facebook (www.facebook.pl/lotmarina).
2. Organizator przyzna 5 nagród, po jednej dla każdego zwycięzcy poszczególnych zagadek
fotograficznych.
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 otrzymają:
o

bilety do Kina Centrum,

o

vouchery do wykorzystania w Kawiarni Kawka Karafka,

o

zestawy upominkowe od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie,

o

zestawy upominkowe od Miasta Konina,

o

zestawy upominkowe od Starostwa Powiatowego w Koninie,

o

nagroda niespodzianka od Muzeum Okręgowego w Koninie.
§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”.

