
 

REGULAMIN KONKURSU  

 

„WOES zaprasza do kina” 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs polega na dokończeniu jednego z losowo wybranych zdań o tematyce związanej  

z tolerancją i wolontariatem. Konkurs odbywa się w związku z obchodzonymi w  

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, zwane dalej 

„Organizatorem”. 

3. Konkurs zostanie zorganizowany na terenie kina Oskard w Koninie, Aleja 1 Maja 7a, 62-

508 Konin w godz. 10:30 do 13:00 w dniu 12 maja 2016 r. i będzie wydarzeniem 

towarzyszącym organizowanej w tym dniu przez Organizatora wspólnie z Regionalnym 

Ośrodkiem Polityki Społecznej imprezie z okazji „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”. 

Na imprezę składać się będzie, oprócz konkursu, także pokaz hiszpańskiego filmu „Ja też!” 

oraz dyskusja moderowana, która odbędzie się zaraz po pokazie filmu.  

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane najpóźniej 16 maja: 

1) na tablicy Fan page’u Organizatora: 

(https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Na-Rzecz-

Sp%C3%B3%C5%82dzielni-Socjalnych/137252236293238?fref=ts)  

2) oraz na stronie internetowej www.WOES.pl  

 

II. Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą przystąpić do niego  osoby, które wezmą udział  

w imprezie, o której mowa w pkt. I.3 Regulaminu oraz zapoznały się z niniejszym 

Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia; 

2. Uczestnik Konkursu powinien udać się do stanowiska konkursowego, które znajdować się 

będzie w holu kina Oskard, następnie wylosować kartkę z zadaniem z urny zawierającej 

zadania konkursowe. 

https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Na-Rzecz-Sp%C3%B3%C5%82dzielni-Socjalnych/137252236293238?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Na-Rzecz-Sp%C3%B3%C5%82dzielni-Socjalnych/137252236293238?fref=ts
http://www.woes.pl/


3. Wylosowane przez uczestnika zadanie polegać będzie na dokończeniu znajdującego się na 

wylosowanej kartce zdania o tematyce związanej z tolerancją i wolontariatem, poprzez 

jego dopisanie na tej samej kartce. Kartka winna zostać dodatkowo opisana przez 

uczestnika, poprzez podanie swojego imienia i nazwiska, numeru telefonu do kontaktu lub 

adresu mailowego. 

4. Kartka z rozwiązaniem oraz danymi kontaktowymi winna zostać umieszczona w specjalnie 

do tego przygotowanej urnie z rozwiązaniami, która znajdować się będzie na stanowisku 

konkursowym.  

5. W razie wątpliwości uczestnik może skorzystać z pomocy obsługi stanowiska 

konkursowego lub pracownika Organizatora.  

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska  

i informacji o Zwycięzcy konkursu. 

7. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

8. Rozwiązania nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu, w tym,  

w szczególności nie spełniające warunków, o których mowa w ust. 3, lub umieszczone w 

urnie po upływie terminu, o którym mowa w pkt I.3 nie będą podlegały ocenie Komisji 

Konkursowej.  

 

III. Zasady przyznawania nagród  

 

1. Wyboru Zwycięzcy konkursu dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Komisja konkursowa rozlosuje pięć nagród wśród uczestników, których rozwiązania uznane 

zostaną za najciekawsze.  

3. Fundatorami nagród jest Kino Oskard, Spółdzielnia socjalna Kraśnica oraz Organizator.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.  

5. Odbiór nagrody nastąpi w biurze WOES. O terminie odbioru nagrody Zwycięzcę konkursu 

poinformuje Organizator. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Treść Regulaminu konkursu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora oraz  

w biurze WOES mieszczącym się w Koninie, ul. 3 Maja 26, zwanym dalej: biurem WOES 



2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie, a także do przerwania konkursu lub jego 

zakończenia bez rozstrzygnięcia 

3. Umieszczenie wypełnionej kartki z rozwiązaniem wraz z podaniem danych osobowych jest 

równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak  

i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika konkursu bądź przez osoby trzecie,  

w związku z uczestnictwem w konkursie. 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu wyjaśnia Organizator. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny 

oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

7. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku  

z przedmiotowym konkursem, jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby 

Organizatora. 

8. Informacje o konkursie jak również rozwiązania zadań będą wykorzystane w celach 

marketingowych. 


