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REGULAMIN KONKURSU RYSUNKOWEGO DLA DZIECI „10 lat Olendra” 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs plastyczny jest organizowany pod nazwą „10 lat Olendra” 

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER sp. z o.o. w Wielkiej 

Nieszawce ul. Toruńska 34/40 87-165 Cierpice (zwane dalej „Organizatorem”). 

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.  

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce "10 lat Olendra", 

dowolną techniką rysunkową lub malarską.  

5. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu Facebook-owym :  

 www.facebook.com/Olender.Nieszawka w dniach 23.08-27.08.2021 r.  

6. Podpisane prace konkursowe należy dostarczyć do Recepcji Hotelowej do dnia 27.08.2021 r. 

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 sierpnia 2021 roku (o godzinie 13.00-13.30) podczas 

obchodów jubileuszu w CSiR Olender.  

§2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do 15 roku życia. Uczestnicy konkursu 

(„Uczestnik”) biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna prawnego.  

2. Swoje prace konkursowe autorzy będą mogli odebrać po zakończeniu i ogłoszeniu 

wyników konkursu, w Recepcji Hotelu Olender, do dnia 05.09.2021 r. Po tej dacie prace 

przejdą na własność Organizatora. 

§3. NAGRODY 

1. Nagrodami w konkursie są: 

 1 miejsce – voucher na godzinną grę w kręgle, zestaw gadżetów;  

 2 miejsce – wejściówka na basen dla 1 dziecka na godzinę, zestaw gadżetów;  

 3 miejsce – wejściówka dla 1 dziecka do bawialni na 1 godzinę, zestaw gadżetów.  

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w czasie trwania konkursu, 

dostarczy pracę konkursową o tematyce „10 lat Olendra" do Centrum Sportu i Rekreacji 

„Olender”, a następnie jego praca zostanie wybrana przez komisję konkursową.  

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i 

postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.  

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej podczas obchodów jubileuszu 10-

lecia w CSiR Olender, w dniu 28 sierpnia 2021 r., o godzinie 13:00.  
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5. W myśl niniejszego regulaminu, Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

jakiekolwiek działania związane z organizacją  za konkursu prowadzonego przez 

Organizatora.  

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez 

serwis Facebook, ani z nim związany.  

§4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, 

numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.  

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. 

3. Uczestnikom przysługują wszelkie prawa względem swoich danych osobowych, zgodnie 

z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. Dane Uczestników pozostaną w bazie 

Organizatora przez czas niezbędny dla dokonania wszystkich procedur konkursowych, 

wraz z ewentualnym postępowaniem odwoławczym, nie dłużej jednak niż przez 12 

miesięcy od dnia zakończenia konkursu. 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych.  


