
REGULAMIN KONKURSU 
„Przejazd pociągiem retro Kolejarz” 

 
Organizator: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

 
 

1. Cel:  
Celem konkursu jest wyłonienie szesnastu zwycięzców, którzy w najciekawszy sposób odpowiedzą 
prawidłowo na pytania konkursowe.  

 
2. Uczestnicy i zgłoszenia: 

Konkurs ma charakter bezpłatny. Skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. Odpowiedzi wraz z treścią zapoznania się z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, zgodnym ze wzorem zamieszczonym w ogłoszeniu, należy wysłać 
w formie elektronicznej na adres e-mail: kultura@noweskalmierzyce.pl. Zgłoszenie powinno 
zawierać dane kontaktowe uczestnika. Zgłoszenia przyjmowane będą od 4 lipca 2019 r. do godz. 
10.00 dnia 10 lipca 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 10 lipca br. i będzie ogłoszone za 
pośrednictwem strony www.noweskalmierzyce.pl a także w osobnym e-mailu do autorów 
najciekawszych odpowiedzi.  

3. Jury i nagroda  
Jury w konkursie stanowić będą: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak 
oraz przedstawiciele Referatu Kultury, Sportu oraz Promocji Gminy. Ocena zgłoszeń będzie zależała 
od stopnia wypełnienia kryteriów wymienionych w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Dla szesnastu 
zwycięskich odpowiedzi przewidziana jest nagroda w postaci dwóch biletów na przejazd pociągiem 
retro, zaplanowany na dzień 13 lipca 2019 r.  

4. Postanowienia końcowe.  
Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez 
Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu 
nagrody. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdyby jego udział w 
Konkursie naruszał prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy 
prawa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, 
nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu 
Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem 
Organizatora. Zgłoszenie swojej odpowiedzi w Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na 
jej publiczne udostępnienie w dowolnej formie oraz jej wykorzystywanie w celach promocyjnych lub 
informacyjnych. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu 
Konkursu. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, 
będą rozstrzygane przez decyzję jury Konkursu. Decyzja jury jest ostateczna. 

http://www.noweskalmierzyce.pl/

