REGULAMIN KONKURSU PN. CZY ZNASZ PARK NARODOWY „BORY TUCHOLSKIE”
Warunki ogólne. Uczestnictwo w konkursie
1. Park Narodowy „Bory Tucholskie” ogłasza konkurs (bez ograniczeń wieku) pod nazwą „ Czy
znacz Park Narodowy „Bory Tucholskie”, który będzie trwał od 30 maja 2016 roku do 1 lipca
2016 roku.
2. Celem konkursu jest:
- zachęcenie do poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego - Parku Narodowego
„Bory Tucholskie”,
- popularyzacja idei ochrony przyrody,
- budzenie wrażliwości na otaczający świat,
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
3. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno dzieci jak i dorośli z terenu całej Polski.
Rozwiązania muszą mieć jednego autora. Każdorazowo jedna osoba może nadesłać jedną
odpowiedź.
4. Zadaniem uczestników konkursu jest rozpoznanie miejsca, które przedstawia publikowana
raz w tygodniu, na stronie internetowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, fotografia
pochodząca z Parku. Fotografie będą umieszczane w następujące dni: 30 maja, 6 czerwca,
13 czerwca, 20 czerwca, 27 czerwca. Odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem należy
nadsyłać do 3 czerwca, 10 czerwca, 17 czerwca, 24 czerwca oraz 1 lipca do godziny 12.00 na
adres: b.grabowska@pnbt.com.pl. W tytule maila należy wpisać: Czy znasz Park Narodowy
„Bory Tucholskie”
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego, lub
dotarły z opóźnieniem, na skutek przyczyn niezależnych, a zwłaszcza nieprawidłowego
działania poczty.
Nagrody
6. Do wygrania są m.in.: gadżety wydane z okazji XX-lecia Parku oraz wydawnictwa Parku
Narodowego „Bory Tucholskie”. Po jednej nagrodzie głównej i jednej pocieszenia w danym
tygodniu. Na koniec 1 lipca zostanie rozlosowana wśród osób, które nadesłały wszystkie
prawidłowe odpowiedzi nagroda dodatkowa.
7. Oceny odpowiedzi i losowanie nagród dokona jury w skład, którego wejdą pracownicy
Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
Sposób odbioru nagród
8. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej mailowo. Nagroda zostanie przesłana pocztą
na wskazany przez zwycięzcę adres.
9. Nie przysługuje prawo zmiany nagród na ekwiwalent pieniężny lub inne nagrody.
Postanowienia końcowe
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju i ilości nagród oraz do zmian w składzie
Jury.
11. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu „Czy znasz
Park Narodowy „Bory Tucholskie” i jego ostateczna interpretacja należy do Organizatora.
12. Uczestnik konkursu przesyłając odpowiedź wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu i akceptuje postanowienia niniejszego
regulaminu.

13. Szczegółowe informacje są udzielane telefonicznie: 52 3355127 lub pocztą elektroniczną email: b.grabowska@pnbt.com.pl
14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, odwołania lub
przerwania konkursu bez podania przyczyny.
15. Regulamin o obowiązującej treści jest dostępny na stronie konkursowej w Internecie oraz w
siedzibie Organizatora.

