REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bilet na Superpuchar Polski w koszykówce mężczyzn”
1. Zasady ogólne
1.1. Organizatorem konkursu są Telewizja Proart oraz portal wlkp24.info z siedzibą w Ostrowie Wlkp.
przy ul. Wolności 19.
1.2. Konkurs organizowany jest w terminie od 21.09 (godz. 15.00) do 23.09 (godz. 18.00).
1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.
2. Warunki Konkursu
2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego - udzielenie
poprawnej odpowiedzi na pytanie: „Jak nazywał się trener koszykówki, którego imieniem została
nazwana ulica w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej w Ostrowie Wielkopolskim hali przy ul.
Wojska Polskiego?”.
2.3. Odpowiedź na pytanie należy wysłać na adres e-mail: konkurs@wlkp24.info w tytule wpisując
„Superpuchar”. W treści – oprócz poprawnej odpowiedzi, należy wpisać imię, nazwisko oraz swój
adres zamieszkania wraz z numerem telefonu, który jest wymagany do skontaktowania się ze
zwycięzcą.
2.4. W Konkursie mogą wziąć udział Czytelnicy portalu wlkp24.info.
2.5. Konkurs dedykowany jest osobom, które ukończyły 18. rok życia.
2.6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora Konkursu i firmy Promax oraz ich
najbliżsi, przez co należy rozumieć współmałżonków i osoby pozostające we wspólnym
gospodarstwie domowym.
2.7. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na wypowiedzenie się przed kamerą
portalu wlkp24.info w momencie odbioru nagrody w siedzibie portalu wlkp24.info w Ostrowie
Wielkopolskim przy ul. Wolności 19. Jednocześnie uczestnik konkursu wyraża zgodę na
przetwarzanie jego wizerunku w Telewizji Proart, na portalu wlkp24.info oraz w serwisach
społecznościowych Facebook, Instagram i/lub Twitter, w których Organizator Konkursu prowadzi
swoje profile.
3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania
3.1. Nagrodami w konkursie są cztery pojedyncze bilety na Superpuchar Polski w koszykówce, który
odbędzie się w środę 25 września w Kaliszu o godz. 20:00.
3.2. Nagrodzone zostaną cztery osoby, które prześlą poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe.
Każda z nich otrzyma pojedynczą wejściówkę.
3.3. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobom, które spełnią wszystkie warunki Konkursu.
Prawo do nagrody nie może być scedowane na osoby trzecie, ani zamienione na ekwiwalent
pieniężny.
3.4. Ogłoszenie wyników odbędzie się na portalu wlkp24.info. Nagroda będzie do odbioru w siedzibie
Telewizji Proart oraz portalu wlkp24.info (Ostrów Wlkp., ul. Wolności 19) we wtorek (24.09) i w
środę (25.09) w godzinach od 9.00 do 16.00.
3.5. Nieodebranie nagrody w terminie powoduje utratę prawa do nagrody. W przypadku utraty prawa
do nagrody we wskazanym terminie, prawo to przechodzi na Organizatorów.
3.6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
3.7. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa, w
skład której wchodzą: Ewa Pieczyńska, Paulina Szczepaniak i Sebastian Matyszczak. Spośród
opublikowanych w terminie odpowiedzi Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców. Uczestnik
konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

4. Postanowienia końcowe
4.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie redakcji Telewizji Proart oraz portalu wlkp24.info,
a także na stronie internetowej wlkp24.info.
4.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie sporne decyzje rozstrzyga
Komisja Konkursowa.

