REGULAMIN
Konkursu „Tropiciele toruńskich tajemnic”
§1

§13

Organizatorem konkursu „Tropiciele toruńskich tajemnic”
(zwanego dalej - Konkursem) jest Ośrodek Informacji
Turystycznej w Toruniu, Rynek Staromiejski 25, 87-100
Toruń (zwany dalej - Organizatorem).

Wymagane jest również potwierdzenie przez rodzica lub
opiekuna zapoznania się z informacjami o ochronie danych osobowych zawartymi w kuponie konkursowym.
§14

§2
Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o Toruniu i jego historii oraz promocja atrakcji turystycznych miasta.

Prawidłowe rozwiązania Konkursu oraz lista nagrodzonych
zostanie ogłoszona najpóźniej do 30 października 2020 r.
na stronie internetowej Organizatora.

§3

§15

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób
zainteresowanych historią Torunia.

W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, która
będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu
oraz dokona losowania nagród.

§4
Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby biorące udział
w jego przygotowaniu i organizacji.

§16

Konkurs trwa od 15 maja 2020 r do 15 października 2020 r.

Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą w ciągu miesiąca licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, na
koszt Organizatora, pod adres korespondencyjny podany
przez uczestnika.

§6

§17

Konkurs polega na rozwiązaniu testu poprzez wybranie
prawidłowej odpowiedzi spośród trzech podanych możliwości.

Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w
bazie danych Organizatora stworzonej na potrzeby
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

§7

§18

Kupony konkursowe można otrzymać w siedzibie Organizatora oraz innych wybranych miejscach na terenie
Starego Miasta.

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania na
stronie internetowej Ośrodka imion i nazwisk oraz miejscowości zamieszkania zwycięzców Konkursu.

§8

§19

Wśród uczestników Konkursu, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania testu rozlosowane
zostaną nagrody.

Przesłanie odpowiedzi drogą listowną na adres Ośrodka
jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków Regulaminu.

§9

§20

Nagrodami są zestawy klocków LEGO oraz nagrody ufundowane przez Organizatora.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wiążącego interpretowania regulaminu Konkursu.

§10

§21

Kupony konkursowe z zaznaczonymi odpowiedziami nalży
dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora lub przesłać listownie na adres: Ośrodek Informacji Turstycznej w
Toruniu, Rynek Staromiejski 25, 87-100 Toruń.

Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi dotyczące Konkursu
należy kierować na adres e-mail info@visittorun.com lub
listownie na adres Organizatora.

§5

§11
Odpowiedzi należy dostarczyć do dnia 15 października
2020 r. - w przypadku przesyłek pocztowych decyduje data
stem-pla pocztowego.
§12
Wraz z odpowiedzią należy podać - imię i nazwisko
uczestnika konkursu a także imię i nazwisko oraz pocztowy adres rodzica lub opiekuna uczestnika konkursu.
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