
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/2015 z 01.12.2015r.

REGULAMIN „PLACU ZABAW LOKATORKA”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne zasady wyłaniania zwycięzców 

i  przekazania  nagród  w  konkursie  „Plac  Zabaw  Lokatorka”  (zwanym  dalej  Placem  Zabaw),

publikowanym w czasopiśmie „Magazyn Lokatora”, którego wydawcą jest Project-C4 z siedzibą

w Głogowie (67-200), ul. Oriona 15/6 (zwany dalej Wydawcą). 

2. Organizatorem Placu Zabaw jest  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie,  67-200

Głogów,  al.  Wolności  19 (zwana dalej  Organizatorem),  na  której  adres  Uczestnicy przysyłają

rozwiązania Placu Zabaw. 

3. Organizator wyłania zwycięzców Placu Zabaw.

4. Osoba biorąca udział w Placu Zabaw (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie

wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W Placu Zabaw nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych

rodzin,  a  także  osoby,  które  w  jakikolwiek  sposób  brały  udział  w  przygotowaniu  i

przeprowadzeniu Placu Zabaw, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców.

6. Uczestnicy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażają pisemną zgodę na

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora (Administrator Danych Osobowych)

w  celach  związanych  z  organizacją  Placu  Zabaw  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszego

Regulaminu  oraz  udostępnienie  swoich  danych  osobowych  Organizatorowi  wyłącznie  w  w/w

celu. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z

zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagród. 



§ 2.

Zasady uczestnictwa w Placu Zabaw

W  Placu  Zabaw  mogą  wziąć  udział  osoby  niepełnoletnie,  wyłącznie  za  zgodą  rodziców  lub

opiekunów, które:

1. Prawidłowo rozwiążą Plac  Zabaw opublikowany na łamach  czasopisma „Magazyn  Lokatora”.

Prawidłowe  rozwiązanie  Placu  Zabaw  polega  na  wykonaniu  zadań  łamigłówkowych  i

plastycznych.

2. Wpiszą  na  kuponie  umieszczonym  przy  Placu  Zabaw  swoje  dane  osobowe  wraz  ze  zgodą

rodzica/opiekuna  prawnego,  a  następnie  całą  stronę  „Magazynu  Lokatora”  z  Placem  Zabaw

prześlą we wskazanym terminie na adres: „Magazyn Lokatora”, al. Wolności 19, 67-200 Głogów,

lub  wrzucą  kartę  do  skrzynki  opatrzonej  naklejką  „Magazyn  Lokatora”,  która  znajduje  się  w

wejściu  głównym  do  budynku  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Nadodrze”.  Decyduje  data

dostarczenia do siedziby Organizatora.

§ 3.

Zasady wyłaniania Zwycięzców

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania Placu

Zabaw na  czytelnie  wypełnionym  i  oryginalnym  kuponie  wyciętym  z  „Magazynu  Lokatora”,

zawierającym rozwiązania Placu Zabaw, dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),

zgodę rodzica/opiekuna oraz oświadczenie o danych osobowych.

2. Nagrody będą przyznawane Uczestnikowi, który prawidłowo rozwiąże Plac Zabaw i wykaże się

zdaniem Komisji najciekawszą oprawą graficzną. Komisja zostanie powołana przez Organizatora i

będzie nadzorować wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

3. Wyłonienie  zwycięzców  odbywa  się  miesiąc  po  wydaniu  kolejnego  numeru  „Magazynu

Lokatora”. Każdorazowo do przyznania są dwie nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora.

4. Wyłonienie zwycięzców nagród odbywa się w siedzibie Organizatora.

5. Dane Zwycięzców,  zawierające  imię  i  nazwisko,  zostaną  opublikowane  w kolejnym  numerze

„Magazynu Lokatora”, który ukaże się po numerze z Placem Zabaw, którego rozwiązanie jest

przedmiotem wyłonienia zwycięzców.

6. Organizator skontaktuje się telefonicznie ze Zwycięzcami  lub ich opiekunami w celu ustalenia

sposobu i terminu przekazania nagrody.

7. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny

8. Wszelkie obciążenia podatkowe związane z wygraną zobligowany jest pokryć Uczestnik.
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§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nie  przekazanie  nagrody  spowodowane  nie

przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych  danych osobowych,  niezbędnych do

przekazania nagrody.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów

prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

3. Reklamacje dotyczące Krzyżówki należy przesyłać listownie na adres Organizatora.

4. Reklamacje Uczestników dotyczące Krzyżówki będą rozpatrywane w formie pisemnej, w terminie

7 dni od daty publikacji w „Magazynie Lokatora” danych Zwycięzcy.

5. Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej: www.smnadodrze.pl.

Wzór kuponu z rozwiązaniem Placu Zabaw:

Nazywam się: .......................................................

Mieszkam: ...........................................................

Mam lat ....................... Tel. ..................................

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: 
Dane, zgodnie z art.2.ust.1.pkt3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przetwarzane są w zbiorze sporządzonym
doraźnie i po ich wykorzystaniu niezwłocznie są usuwane. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Placu Zabaw, który jest dostępny
na stronie www.smnadodrze.pl.

..................................................................................

                                                                                                                                                                                  podpis rodzica/opiekuna

Sporządził: Mateusz Kowalski
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