REGULAMIN KONKURSU
odbywającego się od 06 do 09 grudnia 2020 roku
1. Organizatorem konkursu jest:
Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu
ul. 29 listopada 12
37-700 Przemyśl
2. Celem konkursu jest :
Zwrócenie uwagi uczestników konkursu na dobroczynny wpływ lasu dla klimatu oraz
różnorodność przyrody i polskiego lasu. Zachęcenie do korzystania z lasów o każdej
porze roku.
3. Termin konkursu:
Start 06 grudnia 2020 roku
Zakończenie 09 grudnia 2020 roku godzina 8:30.
4. Przebieg konkursu:
Konkurs polega na zamieszczeniu w komentarzu do postu konkursowego zdjęcia
przedstawiającego aktywność w lesie zimową porą.
Komentarze nie mogą zawierać wulgaryzmów ani słów powszechnie uznawanych za
obraźliwe.
Konkurs rozpoczyna się 06 grudnia 2020 roku, od momentu opublikowania postu
konkursowego, a zakończy się 09 grudnia 2020 roku o godzinie 8:30.
Pod uwagę będą brane wyłącznie komentarze ze zdjęciem zamieszczone pod
postem konkursowym.
Autor komentarza, który zbierze najwięcej lajków („lubię to”, „super”, „ha ha” oraz
„wow”) w ramach nagrody otrzyma:
 kalendarz ścienny na rok 2021,
 folder promocyjny Nadleśnictwa Krasiczyn,
 książkę „Grzyby”,
 książeczkę z kolorowanką „Dary naszych lasów”
 kubek termiczny
 gadżety reklamowe Nadleśnictwa.
Lajki „przykro mi” oraz „wrr” nie będą liczone.
09 grudnia 2020 roku, o godzinie 8:30 zostaną zrobione zrzuty ekranu i nastąpi
podliczenie zebranych lajków.
5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 13 lat (osoby
niepełnoletnie za zgodą opiekuna). Warunkiem koniecznym uczestnictwa w
konkursie jest posiadanie profilu na Facebooku z prawdziwymi danymi osobowymi.

Osoby z najbliższej rodziny Organizatora oraz pracownicy Organizatora nie mogą
brać udziału w konkursie.
6. Przyznawanie nagród:
Osoba z największa liczbą lajków zostanie poproszona o podanie adresu do wysyłki
nagród.
Nadleśnictwo Krasiczyn zastrzega sobie prawo, że może przyznać
w zorganizowanym konkursie wyróżnienia.
7. INFORMACJE KOŃCOWE:
7.1. Za stronę organizacyjną konkursu odpowiada: Martyna Śliwińska-Siuśta.
7.2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na udzielenie informacji
dotyczących imienia i nazwiska, adresu do wysyłki. Dane osobowe uczestników będą
przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania jego obowiązków związanych
z konkursem. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania.
7.3. Organizator zastrzega, że wysyłka nagród na koszt Lasów Państwowych nastąpi
wyłącznie na terenie Polski.
7.4. Jeśli laureat konkursu nie udostępni adresu do wysyłki nagród lub nie odbierze
nagrody osobiście do dnia 16 grudnia 2020 r. nagroda przepada.
7.5. Nadleśnictwo Krasiczyn na swoim profilu ogłosi z imienia i nazwiska zwycięzcę
bez podawania jego danych kontaktowych.
7.6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w konkursie.
7.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
„Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania
związane z organizacją konkursu na łamach serwisu”.
Nadleśnictwo Krasiczyn oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób
sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim
związany.

