Regulamin Konkursu
„Legionowski Detektyw”
Rm.0541.14.2013
I. Organizator:
Urząd Miasta Legionowo, reprezentowany przez Romana Smogorzewskiego - Prezydenta Miasta
Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, tel. 22 774 20 31
http://www.legionowo.pl/
II. Przedmiot konkursu
Rozwiązanie zagadek, polegających na odgadnięciu miejsc pojawiających się na zdjęciach,
publikowanych cyklicznie na stronie Urzędu Miasta Legionowo.
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III. Cele konkursu
Aktywizacja mieszkańców Legionowa.
Poszerzanie wiedzy mieszkańców o Legionowie i zainteresowanie ich historią miasta.
Promocja ciekawych i mających znaczenie historyczne miejsc w Legionowie.
Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców Legionowa.
Promocja marki Legionowo.Porusza!

IV. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, powyżej 13. roku życia. Osoby
małoletnie muszą posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie i
w razie wygranej zobowiązane są do dostarczenia jej do siedziby Organizatora najpóźniej w
dniu odbioru nagrody.
2. Uczestnik musi zarejestrować się na stronie konkursu.
3. W konkursie może wziąć udział każdy Uczestnik z zastrz. pkt 1, będący osobą fizyczną, za
wyjątkiem pracowników Organizatora i ich najbliższych rodzin pozostających z nim we
wspólnym gospodarstwie domowym.
4. Uczestnik może zgłosić swoją odpowiedź tylko raz w każdej z zagadek.

V. Przebieg konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.legionowo.pl.
2. Konkurs trwa od 6 do 23 grudnia 2013 r.
3. Każdego dnia, na stronie www.legionowo.pl publikowany będzie fragment zdjęcia, następnie
przez kolejne dni stopniowo odsłaniane będą pozostałe elementy fotografii, a także zostanie
dodane kolejne zdjęcie.
4. Opublikowanych zostanie w sumie 10 zdjęć.
5. Dla każdego z uczestników, którzy poprawnie rozwiążą minimum 50% zagadek, przewidziany
jest upominek promocyjny miasta.
6. Dla 3 osób, które rozwiążą największą liczbę zagadek w najkrótszym czasie przewidziana jest
nagroda.

VI. Ogłoszenie wyników, nagrody
1. Nazwiska zwycięzców oraz laureatów ogłoszone zostaną 24 grudnia 2013 r. na stronie Urzędu
Miasta Legionowo, a także oficjalnym fanpage'u miasta i konkursu na Facebooku.
2. Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Legionowo:
3 Karty podarunkowe EMPIK o wartości 50 zł.
Laureaci – upominki promocyjne miasta.

VII. Dane osobowe
1. Przystępujący do konkursu uczestnik podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich
przetwarzanie przez Organizatora w celu organizacji dokumentacji i promocji konkursu
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.).
2. Każdy z uczestników konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie wyraża nieodwołalną
zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach
audiowizualnych jego wizerunku, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i
przestrzenią pola eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.
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VIII. Postanowienia końcowe
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz
przerwania lub odwołania konkursu na każdym etapie jego trwania.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora: http://www.legionowo.pl/ oraz
w jego siedzibie – Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, Referat marketingu III p. pok.
4.11.
Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną wykluczeni
z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będzie
Organizator.
W sprawach nieprzewidzianych regulaminem decyzje podejmuje Organizator konkursu.

