Regulamin krzyżówki
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w krzyżówce prasowej (zwanej
dalej Krzyżówką), publikowanej w informatorze „TarNowa Kultura”
2. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” (zwany dalej Organizatorem)
3. Osoba biorąca udział w Krzyżówce (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodęna zastosowanie
wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Udział w Krzyżówce mogą brać wyłącznie osoby fizyczne.
5. W Krzyżówce nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby, któ®e brały
udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Krzyżówki.
6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego
przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest warunkiem otrzymania nagrody.
Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska w „TarNowej Kulturze” oraz
przetwarzania ich w celu realizacji konkursu.
7. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są wyłącznie osoby, które prawidłowo
rozwiązały krzyżówkę, wysłały ramkę z rozwiązaniem pocztą na adres: Gminny Ośrodek
Kultury „SEZAM” (62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96), dostarczyły ją na w/w adres
osobiście lub przesłały rozwiązanie na adres mailowy: jarek@goksezam.pl podając imię i
nazwisko.
8. Nagrodę otrzymuje osoba, której odpowiedź wpłynie do nas jako 5.
9. Odbiór nagrody możliwy jest w siedzibie GOK „SEZAM” w Tarnowie Podgórnym (ul.
Poznańska 96) od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 do ostatniego dnia miesiąca, w którym
ogłoszono rozwiązanie konkursu.
10. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr a 14,
poz. 176 z późniejszymi zmianami). Nagrody są wolne od podatku dochodowego.
11. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub inną
nagrodę rzeczową.
12. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany
przepisów prawnych lub z innej istotnej przyczyny.
14. Reklamacje dotyczące Krzyżówki należy przesyłać listownie na adres Organizatora. Będą one
rozpatrywane przez Organizatora w formie pisemnej, w terminie maksymalnie 30 dni od daty
otrzymania.
15. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

