Regulamin „Maślickiej Łamigłówki”
1. „Maślicka łamigłówka” zwana dalej konkursem to trudny do rozwiązania problem,
skomplikowane zadanie do rozwiązania polegające na kombinacji liter, sylab, liczb,
sytuacji, zwanej dalej konkursem.
2. Organizatorem konkursu jest redakcja dwumiesięcznika maślickiego Halo! Tu
Maślice.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń z rozwiązaniem podany będzie w każdym nowym
numerze w rubryce „Maślicka Łamigłówka”.
4. Hasło będące rozwiązaniem konkursu należy napisać na dowolnej kartce pocztowej i
dostarczyć do urny w Bibliotece Filia nr 7 (ul. Suwalska 5) lub RO Maślice (ul.
Suwalska 5).
5. Rozwiązania można dostarczać tylko w godzinach otwarcia dwóch instytucji
wymienionych w punkcie 4 niniejszego regulaminu.
6. Na kartce pocztowej poza hasłem – rozwiązaniem musi znaleźć się imię i nazwisko
oraz numer telefonu osoby biorącej udział w konkursie w celu kontaktu w razie
wygranej.
7. Każdy z uczestników konkursu może złożyć do urny dowolną liczbę jego rozwiązań.
8. Udział w konkursie może wziąć każdy kto posiada aktywny numer telefonu i jest
wstanie odebrać nagrodę osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
9. W losowaniu wezmą udział tylko i wyłącznie poprawne odpowiedzi (rozwiązania
konkursu), napisane wyraźnie na dowolnej kartce pocztowej wraz z imieniem i
nazwiskiem oraz numerem telefonu.
10. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji Halo! Tu Maślice oraz ich
najbliższa rodzina – członkowie gospodarstwa domowego.
11. Losowanie zwycięzcy/zwyciężczyni konkursu odbywać się będzie w supermarkecie
budowlano – dekoracyjnym Bricomarche przy ul. Królewiecka 72, 54- 117 Wrocław.
12. Termin losowania wyznaczona organizator konkursu, który będzie ogłoszony
najpóźniej 3 dni przed czynnością losowania w social mediach Rady Osiedla Maślice
– post oraz wydarzenie.
13. Osoba, która wygra konkurs musi odebrać nagrodę do 7 dni po losowaniu.
14. W razie braku odebrania nagrody przechodzi ona na kolejny organizowany konkurs.
15. Nagrodą w konkursie jest tzw. niespodzianka, którą może być nagroda rzeczowa lub
voucher.
16. Nagroda przysługuje tylko zwycięzcy losowania – jednej osobie.
17. Po losowaniu wszystkie karty zostaną zniszczone komisyjnie.
18. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail organizatora konkursu:
redakcja.tumaslice@gmail.com.

