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Regulamin konkursu 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki. 

2. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: Konkurs pn. 

„Gmina Rudniki – znam moją mają ojczyznę”, zwany dalej Konkursem. 

3. Konkurs trwa od 30 maja 2022 do 3 czerwca 2022 roku. 

4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki 

jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

www.rudniki.pl oraz profilu społecznościowym pod adresem 

www.facebook.com/gmina.rudniki. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu 

w całości.  

§ 2. Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Wzbogacenie wiedzy na temat dostępnych atrakcji turystycznych w gminie Rudniki. 

2. Promocja gminy Rudniki poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania 

i podziwiania jej najurokliwszych zakątków. 

3. Upowszechnienie i popularyzacja fotografii. 

§ 3. Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, będące mieszkańcami gminy Rudniki.  

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby posiadające aktywne konto na portalu 

społecznościowym tj. www.facebook.pl 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

§ 4. Zasady konkursu 

1. Każdego dnia w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 udostępniana zostanie zagadka  

fotograficzna ukazująca fragment otoczenia czy budynku z terenu gminy Rudniki, na 

którego podstawie Uczestnicy mają odgadnąć co przedstawia dany obiekt i gdzie się 

znajduje. 

2. Organizator będzie publikował zagadki każdego dnia w trakcie trwania konkursu o godzinie 

9:00. 
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3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: przesłanie odpowiedzi w postaci komentarza 

pod udostępnionym zdjęciem na profilu społecznościowym Organizatora, tj. 

www.facebook.com/gmina.rudniki. 

4. Osoba która zwyciężyła w danym etapie konkursu nie może brać udziału w kolejnych 

etapach. 

§ 5. Wybór zwycięzców 

1. Wyłonienie każdego ze zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie 

Organizatora w dniu następującym po ostatnio udostępnionej zagadce.  

2. Zwycięzcą konkursu zostanie pierwsza osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi na 

zagadkę. 

§ 6. Nagrody 

1. Fundatorem nagród  jest Gmina Rudniki. 

2. Nagrodami w Konkursie jest pięć zestawów nagród, w którego skład wchodzą: koszulka, 

czapka z daszkiem, długopis, kubek, gra planszowa, folder Gminy Rudniki, odblask i 

obiektyw do telefonu Fish Eye (rybie oko). 

3. O przyznaniu nagrody Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony kolejnego dnia za 

pomocą portalu społecznościowego. Na konto zostanie przesłane również hasło 

uprawniające do jej odbioru. 

4. W przypadku braku możliwości kontaktu z osobą nagrodzoną w Konkursie lub 

w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w § 3 ust. 1 i 2 regulaminu w ciągu 2 dni 

od udzielenia przez nią poprawnej odpowiedzi na zagadkę, nagroda podlega przekazaniu 

kolejnej osobie, która udzieliła najszybszej, poprawnej odpowiedzi na zagadkę. 

5. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę Konkursu, 

w odpowiedzi na informację przesłaną przez Organizatora w portalu społecznościowym 

facebook, danych umożliwiających jego identyfikację obejmujących: imię oraz 

miejscowość zamieszkania, nie później niż do 2 dni od daty wysłania informacji przez 

Organizatora. 

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na ich równowartość pieniężną. 

7. Uczestnikowi Konkursu, któremu Nagroda nie została przyznana, nie przysługują żadne 

roszczenia w stosunku do Organizatora.  

8. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.  

9. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi 

stosowne oświadczenie na piśmie. W takim przypadku nagroda zostaje przyznana kolejnej 
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osobie, która udzieliła najszybszej, poprawnej odpowiedzi na zagadkę. 

10. Odbiór nagrody w siedzibie Organizatora, tj. Urząd Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 

12A, 46-325 Rudniki. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie 

roszczenia z tytułu wad fizycznych nagrody należy kierować do jej  producenta lub innej 

osoby odpowiedzialnej za wady w myśl obowiązującego prawa. 

§ 7. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu 

jest Wójt Gminy Rudniki z siedzibą w Rudnikach, przy ul. Wojska Polskiego 12A.  

2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).  

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik Konkursu powinien podać Organizatorowi 

swoje imię oraz miejscowość zamieszkania. 

4. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu 

jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania nagród 

zwycięzcom Konkursu. 

5. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, 

a nadto żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub 

są już zbędne do realizacji konkursu.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych 

danych uniemożliwiających jego identyfikację. 

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane jakimkolwiek podmiotom 

trzecim. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za 

pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają odpowiedzi na pytania (zagadki) konkursowe 

i wykonują czynności w ramach Konkursu, jak również, za pośrednictwem której 

Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem. 

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

3. Organizator zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny, ogłaszając to na swoich stronach internetowych. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 
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5. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową o wygrane 

pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki 

gry określa regulamin (loterią fantową, promocyjną, itd.) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U.  z 2022 r., poz. 888).  

6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej 

www.rudniki.pl oraz na jego profilu społecznościowym pod adresem 

www.facebook.com/gmina.rudniki. 
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