
REGULAMIN 

I. CEL i TERMIN: 

1. Promocja gminy i uświetnienie tegorocznego Dnia Kobiet. 

2. Termin od 24 lutego do 5 marca 2021 roku (z wyłączeniem weekendu) 

II. FORMUŁA i WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Proponowaną formą konkursu są pytania w formie formularza elektronicznego, który będzie 

zamieszczany na stronie www.michalowice.pl  – każdy dzień to jedna nowa zagadka, łącznie 

będzie 8 zagadek. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Michałowice, a  w szczególności mieszkanki 
w wieku od 18 lat - bez górnego limitu wieku, za wyjątkiem pracowników Organizatora i ich 
rodzin. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie opublikowane na 

stronie www.michalowice.pl  w danym dniu, zaakceptowanie regulaminu, podanie imienia, 

nazwiska, miejscowości i adresu mailowego.  

4. Formularz będzie zamieszczana codziennie od 24 lutego do 5 marca 2021 r. (z wyłączeniem 
weekendu) o godz. 12.00. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są 
w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie i na stronach www Urzędu Gminy Michałowice, jako 
Administratora danych. 

III. NAGRODY: 

1. Konkurs ma przede wszystkim charakter dobrej zabawy. Osoba, która w danym dniu udzieli 
najszybciej prawidłową odpowiedź otrzyma nagrodę. Łącznie przewidziano 8 nagród po jednej dla 
najszybciej udzielonej odpowiedzi w danym dniu. 

2. Wyniki konkursu zostaną określone na podstawie czasu w jakim została udzielona odpowiedź.  
Przy czym przy ustaleniu czasu pod uwagę bierze się czas doręczenie odpowiedzi na serwerach 
Organizatora. 

3. Zostanie też przyznana nagroda dla najbardziej aktywnego mieszkańca na podstawie udzielonych 
odpowiedzi przesłanych każdego dnia trwania konkursu. 

4. Wyniki z konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.michalowice.pl, w portalu 
społecznościowym facebook@UGMichalowice. 

5. Wręczenie nagród odbędzie się podczas organizowanego Dnia Kobiet i Mężczyzn na torze 
kolarskim w Pruszkowie, 6 marca 2021 r. lub innym wyznaczonym przez Organizatora terminie. 

IV. ŚWIADCZENIA: 

Inicjatywa jest spontaniczna i ma na celu uświetnienie tegorocznego Dnia Kobiet. Udział w konkursie 
jest  dobrowolny. 

V. POSTANOWIENI A KOŃCOWE: 

1. Zwycięzcy oraz informacje o nich zostaną zamieszczone na stronie www.michalowice.pl. 

http://www.michalowice.pl/
http://www.michalowice.pl/


2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

3. Decyzja o wynikach jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wizerunku, danych osobowych oraz informacji 
o uczestnikach w mediach (tj. na stronie internetowej, w portalu społecznościom 
facebook@UGMichalowice oraz w Gminnym Biuletynie Informacyjnym) w związku z udziałem 
w konkursie. 

5. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie, 
który dostępny jest na stronie www.michalowice.pl 

6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala Organizator. 

VI. INFORMACJE: 

Urząd Gminy Michałowice, al.  Powstańców Warszawy 1, Referat Kultury i Spraw Społecznych, pokój 
nr 7, tel. 22 350 91 42 

 


