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REGULAMIN KONKURSU „Chodź na LABĘ” 
Rzeszów, 8 marca 2018 r. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Chodź na LABĘ” i jest zwany dalej: „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rzeszowska z siedzibą przy. ul. Lenartowicza 10/42, 35-051 
w Rzeszowie, KRS 0000596573, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Nagrody pozyskane zostały na podstawie współpracy Organizatora z różnymi partnerami z terenu 
Podkarpacia. 

4. Konkurs będzie przeprowadzany w dniu 21.03.2018 r. 

5. Hasło konkursowe należy przesyład wyłącznie poprzez formularz konkursowy, który jest 
udostępniony na stronie internetowej Organizatora. 

§ 2 

WARUNKI  UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU 

1. Uczestnik Konkursu, zwany dalej „Uczestnikiem”: 

a) może byd zarówno osobą pełnoletnią jak i niepełnoletnią; 

b) nie jest członkiem Zarządu Organizatora. 

2. Uczestnicy mogą zgłosid swój udział w jednej z 3 kategorii: 

a) solo; 

b) drużyna wraz z kapitanem – przy czym wielkośd nie może przekraczad grupy 4 osób; 

c) grupa szkolna wraz z opiekunem. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zapoznanie z regulaminem konkursu dostępnym na stronie www.laba.rzeszowska.org.pl; 

b) wzięcie udziału w co najmniej jednej grze miejskiej Organizatora na podstawie Spacerownika 
LABA dostępnego w trzech tematach: „Śladem Edwarda Janusza”, „Śladem mniejszego 
braciszka św. Franciszka” lub „Wyprawa lisa” w dniu 21.03.2018 roku; 

c) wysłanie zgłoszenia konkursowego poprzez formularz dostępny na stronie Organizatora, po 
uprzednim odgadnięciu hasła konkursowego; 

d) spełnienie warunków podanych w §2 p.1. 

4. Poprzez wysłanie zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na: 

a) wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 

b) publikowanie przez Organizatora na własnej stronie internetowej, w portalach 
społecznościowych oraz informacjach medialnych wyników Konkursu wraz z danymi 
uczestników w postaci imienia i nazwiska, nazwy drużyny, nazwy reprezentowanej 
organizacji. 

  

http://www.laba.rzeszowska.org.pl/
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§ 3 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania zapasów, wg pierwszeostwa przesłania 
uzupełnionego formularza konkursowego do Organizatora z prawidłowym hasłem konkursowym. 

2. Nagrodami w Konkursie są gadżety i drobny poczęstunek. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.03.2018 r. 

4. Odbioru nagród można dokonad tylko osobiście w dniu 21.03.2018 r. w godzinach 10:00-17:00 
w atelier Fundacji Aparat Caffe przy ul. Grunwaldzkiej 24 w Rzeszowie. 

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez komunikat, bezpośrednio po 
wysłaniu formularza konkursowego.  

6. W miejscu wydawania nagród wskazanym w §3 p.4 zdobywca nagrody musi podad dane zgodne 
z tymi, które wpisał do formularza konkursowego. 

7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak 
również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody. 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego. 

2. Podane dane będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia 
niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowieo jego Regulaminu i interpretacji 
rozstrzyga Organizator. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowieo niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 
specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 
www.laba.rzeszowska.org.pl. 

http://www.laba.rzeszowska.org.pl/

