Rozlicz PIT w Polanicy-Zdroju

REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Rozlicz PIT w Polanicy-Zdroju” i jest zwany
dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Miasto Polanica-Zdrój.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony polanica.pl oraz profilu na
Facebooku Polanica-Zdrój - Źródło Zdrowia i Mateusz Jellin - Burmistrz Miasta
Polanica-Zdrój, od dnia publikacji regulaminu tj. od 05.02.2021 do 15.05.2021 r.
4. O wynikach konkursu zadecyduje jury w składzie: Burmistrz Polanicy-Zdroju Mateusz
Jellin, Wiceburmistrz Polanicy-Zdroju Agata Winnicka, Przewodnicząca Rady Miejskiej
Polanicy-Zdroju Marlena Runiewicz-Wac, Dyrektor Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i
Promocji Polanicy-Zdroju Justyna Kuban oraz Marcin Bugalski Kierownik Działu
Marketingu UK PGU Staropolanki.
§2
WARUNKI 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) PIT za rok 2020 rozliczy w Polanicy-Zdroju tj. w swoim zeznaniu podatkowym wskaże
nasze miasto jako miejsce zamieszkania.

§3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a) rozliczenie PIT-u za rok 2020 w Polanicy-Zdroju tj. wpisanie w swoim rocznym
zeznaniu podatkowym Polanicy-Zdroju jako miejsca zamieszkania;
b) zaproponowanie hasła promocyjnego dla Polanicy-Zdroju i wpisanie go pod postem
dotyczącym konkursu na profilu Facebookowym Polanica-Zdrój - Źródło Zdrowia lub
Mateusz Jellin - Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój oraz wysłanie swojej propozycji na
adres mailowy: promocja@teatr.polanica.pl do dnia 30.06.2021. Hasło powinno być
dwuwyrazowe lub trzywyrazowe, oddawać klimat miasta, charakteryzować je,
zawierać treści podkreślające walory, ewentualnie nawiązujące do jego historii. Do
propozycji hasła można dołączyć uzasadnienie (maksymalnie 5 zdań). Projekty hasła
powinny przewidywać możliwość wszechstronnego ich wykorzystania (na drukach
firmowych, billboardach, banerach, gadżetach, prezentacjach, w tym przestrzeni
publicznej itp.).

§4
NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:
a) pierwsze miejsce: automatyczny ekspres ciśnieniowy DELONHGI ECAM 23.460S, z
dodatkowym pojemnikiem na mleko i funkcją spieniania, zestaw trzech
pięciolitrowych butli wody źródlanej Staropolanka oraz zestaw gadżetów od
Staropolanki;
b) drugie miejsce: automatyczny ekspres ciśnieniowy DELONHGI ECAM 22.110.B, z
funkcją spieniania mleka oraz zestaw trzech pięciolitrowych butli wody źródlanej
Staropolanka oraz zestaw gadżetów od Staropolanki;
c) trzecie miejsce: uniwersalny rower górski MTB HEXAGON 2.0 koła 27cali.

2. Zdobywcy nagród głównych w Konkursie zostaną wyłonieni przez komisję konkursową w
składzie: Burmistrz Polanicy-Zdroju Mateusz Jellin, Wiceburmistrz Polanicy-Zdroju Agata
Winnicka, Przewodnicząca Rady Miejskiej Polanicy-Zdroju Marlena Runiewicz-Wac,
Dyrektor Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Polanicy-Zdroju Justyna Kuban
oraz Marcin Bugalski Kierownik Działu Marketingu UK PGU Staropolanki. Warunkiem
przyznania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu przekazania nagrody i
przedstawienie dokumentu potwierdzającego stały meldunek w Polanicy-Zdroju.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów
najbardziej oryginalne i ciekawe opracowanie zadania konkursowego.
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub
telefonicznie w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail
lub numer telefonu wskazany przez nich w trakcie Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania
powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W
takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do
otrzymania nagrody.

§5
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. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez
Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców,
poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo
do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn
podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o
zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki
określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia
określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych
dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości
Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią
Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

