Zarządzenie nr 23/2016
Burmistrza Siedliszcza
z dnia 7 marca 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw przeprowadzania konkursów oraz
regulaminu konkursów zawartych w Biuletynie Informacyjnym „Głos Siedliszcza”.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§1
Powołuję komisję konkursową do spraw przeprowadzania konkursów zawartych
w Biuletynie Informacyjnym „Głos Siedliszcza” w składzie:
1. Rafał Przybylski - Przewodniczący Komisji
2. Jolanta Szawrońska - Członek Komisji
3. Arkadiusz Zawiaczyński - Członek Komisji
§2
Zatwierdzam Regulamin konkursów zawartych w Biuletynie Informacyjnym „Głos
Siedliszcza” w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§4
Traci moc zarządzenie nr 60/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Siedliszcza
/-/ mgr inż. Hieronim Zonik

Załącznik do Zarządzenia nr 23/2016
Burmistrza Siedliszcza
z dnia 7 marca 2016 r.

Regulamin konkursów zawartych w biuletynie informacyjnym
„Głos Siedliszcza”
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursów zawartych w biuletynie informacyjnym „Głos Siedliszcza” jest
Urząd Miejski w Siedliszczu - Wydawca biuletynu informacyjnego pt. „Głos Siedliszcza”.
2. Celem Konkursów jest promocja i poznawanie Miasta oraz Gminy Siedliszcze.
3. Przed wzięciem udziału w konkursie uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem
konkursów zawartych w biuletynie informacyjnym „Głos Siedliszcza” zwanym dalej
„Regulaminem”.
§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 1 może być osoba fizyczna, pełnoletnia,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Udział w konkursach możliwy jest tylko i wyłącznie poprzez udzielenie odpowiedzi oraz
nadesłanie ich wraz z danymi osobowymi i danymi kontaktowymi na adres mailowy
glos@siedliszcze.pl lub dostarczenie osobiście do Urzędu Miejskiego w Siedliszczu,
pokój nr 11.
§3. Zasady - przebieg konkursu
1. Konkurs trwa od dnia wydania każdego biuletynu informacyjnego pt. „Głos Siedliszcza” do
dnia określonego w każdym konkursie.
2. Zwycięzcę wyłania Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej określa Zarządzenie nr
23/2016 Burmistrza Siedliszcza z dnia 7 marca 2016 r..
3. Administratorem danych osobowych Konkursu jest jego Organizator. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Odpowiedzi zgłoszonej przez Uczestnika, co
jest jednoznaczne z wykluczeniem z konkursu, jeżeli jego Odpowiedź jest: sprzeczna z
powszechnie obowiązującym prawem w tym narusza prawa osób trzecich lub narusza prawa
autorskie, zawiera słowa powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe, wzywa do
nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, nawołuje do przemocy, obraża osoby
trzecie lub zawiera link prowadzący do stron zawierających treści opisane w niniejszym
punkcie.
§4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W każdym konkursie jest przewidziana maksymalnie jedna nagroda rzeczowa lub finansowa
określona w treści konkursu.
W przypadku nadesłania większej ilości, niż jedna prawidłowa odpowiedź, nagroda zostanie
rozlosowana.
O wyniku rozstrzygnięcia konkursu zwycięzca nagród zostanie poinformowani drogą mailową
lub telefoniczną.
Zwycięzca konkursu z podaniem imienia i nazwiska zostanie wymieniony w kolejnym
egzemplarzu „Głosu Siedliszcza” w informacji kto wygrał NAGRODĘ.
Niepodanie jakichkolwiek danych o których mowa w §2 pkt 2 skutkuje utratą prawa do
otrzymania nagrody.
Zwycięzca Konkursu ma prawo do rezygnacji nagrody, nie może jednak przenieść prawa do

nagrody na osoby trzecie.
7. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent finansowy.
8. Nagroda nie zostanie przekazana zwycięzcy w przypadku gdy:
− zwycięzca nie zgłosi się po odbiór lub nie ustali z organizatorem formy odbioru nagrody
w okresie 7 dni od daty powiadomienia w formie określonej w §4, pkt 3,
− zwycięzca nie zgłosi się po odbiór lub nie ustali z organizatorem formy odbioru nagrody
w okresie 7 dni od daty określonej w w/w powiadomieniu
9. Wynik Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody wynikające z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika.
11. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu jak i po jego zakończeniu
odmówić wydania nagrody w odniesieniu do Uczestnika, co do którego powziął uzasadnione
podejrzenie, o działaniu sprzecznym z niniejszym Regulaminem, w tym manipulowanie
wynikami – podawanie niepotwierdzonych kont znajomych osób zwycięscy lub zakładanie
dodatkowych pustych kont mailowych, obrażanie osób trzecich.

