
REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ RADĘ OSIEDLA GRABISZYN-GRABISZYNEK 
„Najpiękniejszy Grabiszyoski Śnieżny Bałwan”dla najmłodszych mieszkaoców osiedla. 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek. 

2. Konkurs będzie przeprowadzany jednokrotnie w terminie od 1.02.2021 do 04.02.2021 

3. Ideą konkursu ukazanie „Najpiękniejszych Śnieżnych Bałwanów” pojawiających się  na naszym 
osiedlu a także aktywizacja najmłodszych do zabawy na dworze. 

4.  Przedmiotem konkursu jest przesłanie zdjęcia swojego Bałwana Śnieżnego. 

5.   Prace należy przesyład: 

- jako komentarze do postu konkursowego na fanpage 
https://www.facebook.com/RadaOsiedlaGrabiszynGrabiszynek 

6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach 
wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w 
w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może byd każda osoba fizyczna mieszkająca na naszym osiedlu, będąca 
fanem oficjalnego funpage Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek. 

2. Jeśli osoba jest niepełnoletnia wymagana jest zgoda na udział w konkursie opiekuna/rodzica.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie www.grabiszyngrabiszynek.pl 

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1.  Wśród uczestników konkursu zostaną rozlosowane nagrody. Ilośd nagród jest ograniczona. 

2. Nagroda- przemiły, mięciutki, kolorowy pluszak dla pierwszych 10-ciu zgłoszeo 

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, postanowieo, jego regulaminu i interpretacji, 
rozstrzyga Zarząd Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek. Możliwe będzie również przyznanie nagrody 
specjalnej dla wyróżniających się prac. 

4. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej elektronicznie, za pomocą fb, w przeciągu 5 
dni od zakooczenia konkursu. 

https://www.facebook.com/RadaOsiedlaGrabiszynGrabiszynek
http://www.grabiszyngrabiszynek.pl/


5. Po wygraniu nagrody (informacja z fb) uczestnik konkursu jest zobowiązany do kontaktu z Radą 
Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody. Kontakt jest 
możliwy poprzez fb lub mail: grabiszyn_grabiszynek@osiedla.wroclaw.pl 

6. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Zarząd Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek. 

  

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w 
związku z wydaniem nagród, nie będą przechowywane po zakooczeniu konkursu. 
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