Gdzie jest Papież?
Konkurs z okazji 98. urodzin Jana Pawła II
REGULAMIN
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Gdzie jest Papież?” jest Fundacja „Wiatrak” z siedzibą
w Bydgoszczy, przy ul. Bołtucia 7, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 98. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
3. Celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom życia i nauki św. Jana Pawła II.
4. Konkurs trwa od 13.05.2018 r. do 18.05.2018 r.
II.
UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby niezależnie od wieku.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i krewni pracowników Fundacji „Wiatrak”
oraz CKK „Wiatrak”.
3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi przesłać Organizatorowi odpowiedzi na pytania
związane z Janem Pawłem II.
4. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu zobowiązani są do
powiadomienia Organizatora o swojej obecności na Finale Konkursu do dnia 17.05.2018 r.
włącznie.
5. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
a. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z
Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu
zamieszczenia listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu oraz Laureata
Konkursu na stronie internetowej wiatrak.org.pl oraz www.facebook.com/wiatrakfundacja/.
III.
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy.
2. Etap pierwszy polega na przesłaniu prawidłowych odpowiedzi na cztery pytania związane ze
św. Janem Pawłem II.
b. Pytania konkursowe będą zamieszczone na stronie internetowej wiatrak.org.pl oraz
www.facebook.com/wiatrakfundacja/.
c. Pytania konkursowe będą publikowane raz dziennie od 13.05.2018 r. do 16.05.2018 r.
d. Odpowiedzi na pytania, wraz z danymi osobowymi: imię, nazwisko, należy przesłać na
adres konkurs@wiatrak.org.pl najpóźniej do 16.05.2018 r. włącznie.
e. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
f. Osoby, które poprawnie odpowiedzą na wszystkie cztery pytania zostają zakwalifikowane
do drugiego etapu Konkursu.
g. Lista osób, które dostały się do drugiego etapu Konkursu zostanie opublikowana
17.05.2018 r. na stronie internetowej wiatrak.org.pl.
h. Organizator dodatkowo powiadomi uczestników drogą mailową o zakwalifikowaniu się do
drugiego etapu Konkursu.

3. Etap drugi Konkursu, zwany dalej „Finałem”, polega na wykonaniu wyznaczonego przez
Organizatora zadania związanego ze św. Janem Pawłem II.
a. Finał odbędzie się 18.05.2018 r. o godz. 16.00 w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II
przy ul. Bołtucia 7 w Bydgoszczy.
b. W Finale wezmą udział osoby, które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu
oraz potwierdziły swoją obecność na Finale.
c. Zasady drugiego etapu konkursu będą podane do wiadomości Uczestników podczas
Finału w dniu 18.05.2018 r.
d. Konkurs wygrywa osoba, która jako pierwsza poprawnie wykona zadanie finałowe.
IV.
1.
2.
3.
4.

V.

NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest PIELGRZYMKA DO WŁOCH.
Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju,
ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
Laureat Konkursu ma możliwość przeniesienia prawa do Nagrody na osobę trzecią.
Nagroda zostanie przekazana Laureatowi Konkursu podczas Występu Artystycznego
z okazji 98. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, który odbędzie się w dniu 18.05.2018 r.
o godz. 18.00 w Domu Jubileuszowym przy ul. Bołtucia 7 w Bydgoszczy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie
bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte
Uczestników.
2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu
w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://wiatrak.org.pl/.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

