Regulamin konkursu EKO-Krzyżówka
1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin,
zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”.
2. W konkursie może wziąć udział każdy – bez ograniczeń wiekowych, zwany dalej
„Uczestnikiem”, poza pracownikami Organizatora.
3. Konkurs polega na rozwiązaniu (wpisaniu wszystkich haseł) krzyżówki dostępnej
w kolumnie ekologicznej „Z notatnika EKOprzyrodnika”, dostępnej w Kurierze
Szczecińskim.
4. Hasło – rozwiązanie krzyżówki należy wysłać pocztą elektroniczną na adres
Organizatora: promocja@wfos.szczecin.pl
5. Rozwiązanie należy dostarczać w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty ukazania się
krzyżówki w Kurierze Szczecińskim. Decyduje data wysłania wiadomości,
wygenerowana przez serwer/program pocztowy.
6. Rozwiązania nadesłane po terminie nie będą oceniane.
7. Jeden uczestnik konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie w miesiącu.
8. Laureatami konkursu będzie 10 pierwszych osób, które wyślą poprawne rozwiązanie
krzyżówki na adres promocja@wfos.szczecin.pl
9. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni najpóźniej do 7 dni roboczych od daty publikacji
krzyżówki w Kurierze Szczecińskim.
10. Nagrodami w konkursie są albumy o tematyce ekologicznej oraz gadżety promocyjne,
dotyczące ekologii i ochrony środowiska.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji ilości i rodzaju nagród.
12. Organizator skontaktuje się z laureatami indywidualnie za pośrednictwem wiadomości
e-mail w celu poinformowania o przyznanej nagrodzie oraz zasadach jej odbioru.
13. Uczestnik z tytułu udziału w konkursie nie wnosi opłat.
14. Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997r.) w bazie danych osobowych Organizatora
dla celów Konkursu.
15. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu, zawartych
w niniejszym Regulaminie.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
17. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu,
bez konieczności poinformowania uczestników.
18. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl
Szczecin, 16.06.2016r.

