REGULAMIN KONKURSU
„JESTEM NIEBIESKI W TEMACIE AUTYZMU”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs z okazji miesiąca świadomości autyzmu jest organizowany pod nazwą „Jestem niebieski
w temacie autyzmu” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mały Człowiek” Małgorzata
Wronowska-Gniady, 03-019 Warszawa, ul. Waligóry 27, NIP: 524-254-37-41, REGON: 146534197, zwany
dalej „Ośrodkiem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie 30.04.2021r. – 7.05.2021r.

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych
biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem Ośrodka.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) Właściwe rozwiązanie wykreślanki „Jestem niebieski w temacie autyzmu”. Wykreślankę należy dostarczyć
osobiście lub za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@osrodekmalyczlowiek.pl. Osobiście
lub w e-mailu należy podać imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, telefon kontaktowy.
b) Udostępnienie posta konkursowego na Facebook.com lub na Instagramie
c) Zaproszenie do konkursu 3 znajomych (za pomocą komentarza pod postem konkursowym na
Facebook.com lub na Instagramie)

§3
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) Zniżki na zajęcia w Ośrodku (5%, 10% i 15%)
b) Upominki
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „MAŁY CZŁOWIEK”
Ul. Łasińska 7, 03-646 Warszawa
tel 600 220 272, biuro@osrodekmalyczlowiek.pl

c) Dyplomy Ambasadora Małego Człowieka
Organizator przyzna 3 nagrodzone miejsca.

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga
Organizator.
3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od
zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.
4. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik Ośrodka.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych,

tj.:

imienia,

nazwiska,

adresu

konta

poczty

elektronicznej,

numeru

tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując

do

Konkursu

i

akceptując

niniejszy

regulamin

Uczestnik

wyraża

zgodę

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
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