REGULAMIN KONKURSU
" 10 nagród na 10. urodziny" organizowanego z okazji
10. urodzin GOTSiR Nautica.
§1
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez Gminny Ośrodek
Turystyki, Sportu i Rekreacji w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach, ul.
Bogumińska 31. NIP:647-244-73-61 REGON: 240731410.
2. Konkurs przeprowadzany jest na terenie GOTSiR Nautica w Gorzycach.
3. Konkurs odbędzie się w dniach 9.12.2017 r. – 10.12.2017 r. w godzinach
otwarcia GOTSiR Nautica.
4. Finał Konkursu odbędzie się 12 grudnia 2017 roku.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien spełniać łącznie
następujące warunki:
a. w okresie trwania Konkursu wykupić jedną z usług świadczonych przez
GOTSiR Nautica ( usługa nie obejmuje dopłat) zachowując paragon
potwierdzający dokonanie zakupu,
b. opisany danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy)
paragon wrzucić do urny (skrzynki) konkursowej.
3. Paragony opisane nieprawidłowo są nieważne.
4. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać jedną nagrodę.
5. Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie o wygranej .

§3
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU
1. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w trybie określonym w § 2
Regulaminu Uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie i
przechowywanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu związanym z
przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem i udokumentowaniem Konkursu, zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2. Danymi osobowymi przetwarzanymi i przechowywanymi w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu są: imię i nazwisko,
adres zamieszkania,numer telefonu Uczestnika Konkursu.

§ 4
LOSOWANIE
1. Losowanie zwycięzców odbędzie się dnia 12.12.2017 r. Losowanie zostanie
przeprowadzone publicznie w GOTSiR Nautica.
Nazwiska zwycięzców zostaną publicznie odczytane w momencie losowania oraz
podane na stronie www.nautica-gorzyce.pl i profilu społecznościowym Facebook
pod adresem: https://www.facebook.com/nauticagorzyce/.
2. Jedna osoba może wypełnić i wrzucić dowolną ilość kuponów, ale wygrać może
tylko jedną nagrodę. W przypadku wylosowania tego samego nazwiska po raz
drugi lub kolejny, losowanie zostanie powtórzone.
3. Warunkiem odebrania nagrody jest okazanie dokumentu potwierdzającego
tożsamość osoby, która nagrodę wylosowała. W przypadku braku takiego
dokumentu, nagroda nie zostanie wydana.

§5
NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie będą :
2 karnety za zajęcia nauki pływania w Szkółce Pływackiej Nautica dla
Dziecka w grupie odpowiadającej jego zaawansowaniu, do wykorzystania w
miesiącu styczniu,
3 karnety na zajecia Aqua Aerobic w poniedziałek, godz. 19:00 do
wykorzystania w miesiącu styczniu,
3 karnety na zajęcia Aqua Aerobic we środę, godz. 20:00 do
wykorzystania w miesiącu styczniu,
2 bony upominkowe upoważniające do wejścia na basen całej rodziny
(max. 2 opiekunów i 5 dzieci).
2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości
Nagrody w kwocie pieniężnej.

