
REGULAMIN KONKURSU „BILETY ZA PREZNUMERATĘ” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „BILETY ZA PREZNUMERATĘ”, 

zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wylosowanie jednej osoby, spośród tych, 

które w terminie od 28 października do 13 grudnia 2019 r. wykupią roczną prenumeratę czasopisma 

Nowiny Gniewskie na 2020 rok. 

Konkurs ogłoszony został we wrześniowym wydaniu miesięcznika Nowiny Gniewskie, na stronie 

www.gniew.pl oraz na profilu Gminy Gniew „Gniew- miasto z charakterem” na portalu Facebook. 

§ 2 

Organizatorem Konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. F. Wierzchowskiego 

w Gniewie, pl. Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew, NIP 593-240-85-06, będąca wydawcą czasopisma. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 3 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w czasie od 28 października do 13 grudnia 

2019 r. wykupią roczną prenumeratę miesięcznika Nowiny Gniewskie. 

§ 4 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe 

przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu realizacji 

Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia 

prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. 

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

§ 5 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne 

powołane przez Organizatora. 

  

http://www.gniew.pl/


§ 6 

1. Aby przystąpić do Konkursu należy: 

 zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: www.gniew.pl, 

 w czasie od 28 października do 13 grudnia 2019 r. wykupić roczną prenumeratę 

miesięcznika Nowiny Gniewskie, 

 zlecenie na prenumeratę wraz z potwierdzeniem wpłaty (bądź z odliczoną gotówką) 

dostarczyć do redakcji Nowin Gniewskich (pl. Grunwaldzki 45, 83-140 Gniew) do dnia 16 

grudnia. 

2. Organizator Konkursu zobowiązuje się rozstrzygnąć konkurs i opublikować wyniki do dnia 

20 grudnia 2019 r. 

3. Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu „Gniew – 

miasto z charakterem” oraz Nowinach Gniewskich, przez osoby odpowiedzialne powołane przez 

Organizatora. 

4. Laureaci konkursu będą proszeni o osobisty odbiór nagrody. 

 

IV. NAGRODY 

 

Nagrodą dla laureatów są podwójne bilety na koncert nowego projektu muzycznego „Atmasfera 

Exclusive ( m.in. Piotr Cugowski, Michał Szpak), który odbędzie się 18.01.2020 r. w Ergo Arenie w 

Gdańsku. Łącznie do wygrania jest 10 dwuosobowych biletów. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 7 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na 

zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we 

wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie 

Konkursu oraz relacje z jego przebiegu, tj. w Nowinach Gniewskich, na stronie www.gniew.pl oraz 

profilu gminy Gniew na portalu Facebook „Gniew – miasto z charakterem”, przez czas określony 

przez Organizatora Konkursu. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.gniew.pl oraz profilu facebookowym 

„Gniew – miasto z charakterem”. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach 

internetowych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania 

zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu. 
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§ 8 

6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika konkursu, osoby odpowiedzialne powołane 

przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu. 

7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie: www.gniew.pl oraz w Redakcji Nowin Gniewskich 

(tymczasowo w Pracowni Orange na placu Grunwaldzkim 45). 

9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym 

Regulaminie. 

10. Serwis www.facebook.com nie ma żadnego związku z prowadzonym konkursem i nie ponosi 

żadnej, związanej z nim odpowiedzialności. 

 

Organizator Konkursu – Wydawca gazety 

 

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. ks. F. Wierzchowskiego w Gniewie 
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