Regulamin konkursu na Dzień Kobiet, marzec 2018
1. Organizatorem konkursu jest „Tygodnik Tucholski” z siedzibą w: 89-500 Tuchola, ul.
Karasiewicza 3, zwany dalej organizatorem.
2. Konkurs rozpoczyna się 1 marca i trwa do 8 marca.
3. 8 marca organizator na swoich łamach przedstawi wyniki konkursu.
4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- dla kobiet
- dla mężczyzn
5. Interpretacja zadania w obu kategoriach jest dowolna.
6. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Odpowiedzi konkursowe w obu kategoriach należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście na
adres organizatora do 6 marca, do godz. 12.00. Nie liczy się data stempla pocztowego na
zgłoszeniu, a fizyczne dotarcie zgłoszenia do redakcji.
2. Odpowiedzi konkursowe mogą opisane wyłącznie na kuponie dołączonym do wydania
„Tygodnika Tucholskiego” z 1 marca 2018 r. Na kuponie trzeba wypełnić wszystkie rubryki, w tym
wpisać dane zgłaszającego.
3. Pierwsza kategoria skierowana do kobiet polega na odpowiedzi na pytanie: jaki prezent
chciałabyś dostać z okazji Dnia Kobiet.
4. Druga kategoria skierowana do mężczyzn polega na odpowiedzi na pytanie: jaki prezent
chciałbyś podarować z okazji Dnia Kobiet.
5. Dane uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane
podmiotom trzecim.
6. Nazwiska zwycięzców konkursu zostaną opublikowane razem z ogłoszeniem wyników na
łamach „Tygodnika Tucholskiego” 8 marca.
Wyniki konkursu i nagrody:
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu –
autorów najciekawszych i najbardziej pomysłowych zdaniem jury odpowiedzi.
2. Kryteria oceny odpowiedzi to: zgodność z tematyką, pomysłowość, poczucie humoru,
nieszablonowość.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie autorów nagrodzonych odpowiedzi na
łamach „Tygodnika Tucholskiego” w wydaniu przypadającym w dniu 8 marca.
4. W kategorii dla kobiet nagrodzona będzie 1 osoba (jako zwycięzca) i wyróżnione będą 4 osoby.
5. W kategorii dla mężczyzn nagrodzona będzie 1 osoba (jako zwycięzca) i wyróżnione będą 4
osoby.
6. Sponsorem nagród w obu kategoriach jest Cukiernia Zakryś.
7. Nagrodą dla zwycięzcy w danej kategorii jest tort, nagrodami dla wyróżnionych są torciki tej
samej wartości. Taki sam układ nagród obowiązuje w obu kategoriach.
8. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania
nagród.
9. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
Postanowienia końcowe:
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.tygodnik.pl oraz w siedzibie
redakcji organizatora.
3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą na bieżąco publikowane na portalu tygodnik.pl i
rozpowszechniane na oficjalnym profilu „Tygodnika Tucholskiego” na Facebooku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu

