
Regulamin konkurs „Zrób się na bóstwo” organizowanego 
przez „Tygodnik Tucholski” 

1. Organizatorem konkursu jest „Tygodnik Tucholski” z siedzibą w: 89-500 Tuchola, ul.
Karasiewicza 3, zwany dalej organizatorem.

2. Konkurs rozpoczyna się 18 lutego i trwa do 4 marca 2021 roku.
 
3. Konkurs odbywa się w dwóch niezależnych formach:
- tradycyjnej, za pośrednictwem wersji papierowej „Tygodnika Tucholskiego”, 
- internetowej, za pośrednictwem portalu internetowego tygodnik.pl i profilu na Facebooku 
„Tygodnika Tucholskiego”.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia.

5. Konkurs dotyczy urody i organizowany jest z okazji Dnia Kobiet.

6. Sponsorem dwóch nagród w konkursie jest studio urody „Panorama Beauty” (Bladowo 1B, 89-
500 Tuchola). Każda z dwóch nagród to bon o wartości 500 zł do wykorzystania na uslugi 
oferowane przez studio – dla każdej z dwóch niezależnych form konkursu.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Odpowiedzi konkursowe można zgłaszać w jednej z dwóch niezależnych form:
- za pośrednictwem kuponu drukowanego w gazecie przy artykułach dotyczących konkursu
- drogą elektroniczną – w komentarzu pod dedykowanym postem dotyczącym konkursu na profilu 
na Facebooku „Tygodnika Tucholskiego”

2. Odpowiedzi konkursowe muszą trafić do redakcji organizatora (ul. Karasiewicza 3, 89-500 
Tuchola) do 1 marca lipca, do godz. 12.00.
- w formie kuponu
- w formie komentarza pod postem dedykowanym konkursowi

3. Uczestnicy/uczestniczki za pośrednictwem kuponu lub komentarza odpowiadają na pytanie 
brzmiące: „W jaki sposób ja robię się na bóstwo?”. Odpowiedź ma charakter otwarty.
- w przypadku uczestnictwa w formie konkursie na Facebooku oprócz odpowiedzi na pytanie 
należy „polubić” profil na Facebooku salonu „Panorama Beauty” i w odpowiedzi oznaczyć dwie 
osoby

4. Oprócz odpowiedzi na kuponie lub należy wpisać swoje dane: Imię i nazwisko, adres, telefon 
kontaktowy. Odpowiedź w komentarzu pod dedykowanym postem musi pochodzić z autentycznego
profilu uczestniczki/uczestnika konkursu.

5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane
podmiotom trzecim.

6. Nazwiska zwycięzców konkursu zostaną opublikowane razem z ogłoszeniem wyników: 
- w formie tradycynej na łamach „Tygodnika Tucholskiego” 4 marca,
- w formie internetowej na profilu organizatora na Facebooku w poniedziałek o godz. 16.00.



Wyniki konkursu i nagrody:

1. Zwycięskie odpowiedzi zarówno spośród tych dostarczonych na kuponach, jak i tych 
zamieszczonych w komentarzach, wybierze jury złożone z przedstawicieli organizatora konkursu.

2. Kryteria oceny odpowiedzi to: przekonująca treść, pomysłowość, oryginalność.

3. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania
nagród.

4. Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

5. Zwycięzcy/zwyciężczynie konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku poprzez 
publikację zdjęć w momencie przekazania bonów.

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

Oświadczenie
Zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „Zrób się na bóstwo” i akceptuję jego warunki.

Podpis uczestnika
.............................


