Załącznik
do Zarządzenia Nr
z dnia

Regulamin konkursu ekologicznego
„Świąteczna choinka. Naturalnie!”
1.
Organizatorem konkursu „Świąteczna choinka. Naturalnie!” jest Starostwo Powiatowe
w Chełmie.
2.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 6 do 19 grudnia 2019 r. w dni
powszednie.
3.

Udział w konkursie jest dobrowolny.

4.
W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie z terenu powiatu chełmskiego
i miasta Chełm.
5.
W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Starostwa Powiatowego w Chełmie,
pracownicy jednostek organizacyjnych powiatu chełmskiego, a także członkowie
najbliższych rodzin tych pracowników (przez najbliższych członków rodziny rozumie się
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, oraz małżonków).
6.
Uczestnikiem konkursu jest osoba, która odpowie na pytanie z zakresu ekologii oraz
polubi profil powiatu chełmskiego na Facebooku. Pytania pojawiać się będą na portalu
społecznościowym
Facebook
na
koncie
powiatu
chełmskiego
www.facebook.com/powiat.chelm/. Odpowiedzi należy udzielać pod pytaniem w
komentarzu.
7.
W czasie trwania konkursu, codziennie w godzinach 9.00 – 11.00 opublikowane
zostanie jedno pytanie z zakresu ekologii. Odpowiedzi udzielać można do godziny 12.00.
Odpowiedzi udzielone po godzinie 12.00 nie będą brane pod uwagę.
8.
Wszystkie osoby, które danego dnia prawidłowo udzielą odpowiedzi na pytanie,
a także spełnią wszystkie formalne warunki regulaminu, wezmą udział w losowaniu vouchera
uprawniającego do odbioru świątecznej choinki. Losowanie odbywać się będzie na żywo
około godziny 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie a transmisja dostępna
będzie na Facebooku na naszej stronie powiatowej www.facebook.com/powiat.chelm/.
9.

Codziennie do wygrania jest 6 voucherów.

10.
Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do odbioru vouchera w Starostwie Powiatowym
w Chełmie w Wydziale Promocji i Rozwoju, pok. 99 w godzinach pracy urzędu
tj. 730 - 15 30 najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu wiadomości od organizatora konkursu.
11.
Nagrodę można odebrać po okazaniu vouchera w dni powszednie tj. od 6 do 24 grudnia
2019r. pod adresem: Drzewa i Krzewy Ozdobne, ul. Metalowa 16, 22-100 Chełm.
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12.
Uczestnik, który odpowiedział poprawnie na pytanie i wygrał świąteczne drzewko nie
może ponownie wziąć udziału w konkursie.
13.
W konkursie nie będą brane pod uwagę konta fikcyjne oraz konta, które nie
zawierają pełnych, wiarygodnych danych personalnych (imię i nazwisko).
14.

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja.

15.
Komisji przysługuje prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz prawo
rozstrzygania spraw, które nie zostały w nim uregulowane.
16.
Wszystkie wątpliwe sytuacje dotyczące powyższego konkursu rozstrzygane będą
między zainteresowanymi stronami – osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Chełmie w pokoju 99, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
17.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
i zapoznaniem się z klauzulą informacyjną RODO.
18.
Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora przy pl. Niepodległości 1,
22-100 Chełm, pok. 99, oraz na stronie internetowej www.powiatchelmski.pl, a także na
koncie powiatu chełmskiego na portalu społecznościowym Facebook.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju, Starostwa
Powiatowego w Chełmie, tel. 82 562 76 31.
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