
Regulamin 

„Zimowy quiz olimpijski” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Zimowy quiz olimpijski” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 

(zwany dalej „MOSiR”), z siedzibą przy ul. Wolności 36A. 

2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

www.mosir.zory.pl oraz w Hali Sportowo-rekreacyjnej „MOSiR” przy ul. Folwareckiej 10. 

3. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych, którzy w wyznaczonym terminie odeślą wypełniony 

formularz zgłoszeniowy. 

4. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 

5. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w  rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 922. 

z późn. zm.) – Organizator. 

6. Konkurs rozpoczyna się dnia 27 stycznia 2018 r. i trwa do 07 lutego 2018 r. do godz. 10.00. 

 

II. Zasady konkursu 

1. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w konkursie jest odesłanie formularza z poprawnymi 

odpowiedziami na 15 przygotowanych pytań do 7 lutego 2018 na adres email d.dymura@mosir.zory.pl. 

2. Formularze zawierające błędne odpowiedzi nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu. 

3. Uczestnik powinien drukowanymi literami wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wyrazić zgody m.in. 

na przetwarzanie danych w celach związanych z Konkursem i ich publikacji w mediach w przypadku 

wygranej. Wyrażenie zgód jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 

4. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się 7 lutego 2018. Wyniki konkursu zostaną zaprezentowane na stronie 

internetowej www.mosir.zory.pl. 

 

III. Nagrody 

1. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda rzeczowa, bon do sklepu sportowego o wartości 100 zł, 

2. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która udzieli prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania.  

3. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba odpowie prawidłowo na wszystkie pytania organizator 

dokona spośród nich losowania laureata konkursu. 

4. Zdobywca nagrody nie może domagać się wypłaty jej równowartości w gotówce. 

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w określonych przypadkach może zostać potrącony podatek 

dochodowy od przyznanych nagród. 

 

IV. Inne postanowienia 

1. Organizator przetwarza dane Uczestników w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu 

konkursu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest 

warunkiem wzięcia udziału w Konkursie i przekazania nagród. 

2. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art.2 

ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu. 

4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi. 

http://www.mosir.zory.pl/
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