
Regulamin konkursu “Rycerze i damy dworu”

§ 1

Postanowienia ogólne

- Konkurs przebiega pod hasłem: „Zostań postacią z średniowiecza i zdobądź zamki
Polski w Miniaturze.”.

- Konkurs nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną
grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (tekst. Jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 612 z późn. zm.).

- Organizatorem konkursu jest jest Stowarzyszenie Delta ul. Sandomierska 4, 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski, właściciel JuraPark Solec Kujawski z siedzibą w Solcu
Kujawskim, Ul. Sportowa 1, 85-050 Solec Kujawski, KRS: 0000192184, NIP:
6611950969, REGON: 290986016

§ 2

Miejsce i czas konkursu

- Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu
internetowego Facebook https://www.facebook.com/JuraParkSolec

- Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie
roszczenia związane z konkursem należy kierować do Organizatora konkursu.

- Konkurs trwa od 30.04.2022 do dnia 8.05.2022 godz. 23:59
- Organizator ogłosi zwycięzców w przeciągu 3 dni od zakończenia konkursu.

§ 3

Zasady konkursu
- Konkurs polega na umieszczeniu w komentarzu wraz ze zdjęciem pod postem

konkursowym zdjęcia w przebraniu zrobionego na tle wybranego zamku atrakcji
“Polska w Miniaturze” lub na tle bramy wejściowej do atrakcji.

- Za zwycięzcę uznaje się osobę(lub opiekuna prawnego danej osoby), która według
opinii komisji konkursowej doda w komentarzu najbardziej kreatywną i ciekawą pracę
- przebranie w określonym klimacie.

- Komentarze zawierające treści niecenzuralne/ obraźliwe lub wulgarne będą usuwane
i nie będą brały udziału w konkursie.

- Zwycięzca konkursu (lub jego opiekun prawny) zostanie podany do publicznej
wiadomości w komentarzu pod postem konkursowym
https://www.facebook.com/JuraParkSolec, po czym zobowiązany jest skontaktować
się z Organizatorem w ciągu 2 dni za pośrednictwem wiadomości prywatnej na
portalu Facebook.

https://www.facebook.com/JuraParkSolec
https://www.facebook.com/JuraParkSolec


§ 4

Nagroda

- Nagrodą są bilety wstępu do JuraParku w Solcu Kujawskim
- Ilość osób, które zwyciężą w konkursie: 3.
- Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
- Odbiór nagrody jest możliwy osobiście w kasie JuraParku.

§ 5

Postanowienia końcowe

Wartość nagrody nie przekracza 760,00 zł. zgodnie z art. 21 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Uczestnik Promocji jest zwolniony z

obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody.


