
REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD W KONKURSIE Z ANKIETĄ PLGR 2014 - 2020 
 

„Konkurs z Ankietą w PLGR” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa 

się Losowanie Nagród w „Konkursie z Ankietą w PLGR” 

zwany dalej Konkursem. 

 

§2 

 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie 

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (PLGR)  

z siedzibą przy ul. gen. J. Hallera 19 84-120 

Władysławowo zwanym dalej Organizatorem. 

 

§3 

 

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w 

ramach celu ogólnego aktywizacja społeczności 

lokalnej na obszarze objętym strategią. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 

§4 

 

Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie 

mieszkające na obszarze Powiatu Puckiego i Gminy 

Wejherowo lub prowadzące działalność gospodarczą 

na tym obszarze, które prawidłowo wypełnią ankietę 

oraz kupon zgłoszeniowy. 

 

§5 

W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Biura 

PLGR ani ich rodziny oraz Członkowie Zarządu ani 

innych organów PLGR. 

 

III. CEL KONKURSU 

 

§6 

 

 Celem konkursu jest: 

 wzmocnienie tożsamości i integracji  

z regionem; 

 aktywizacja lokalnej społeczności; 

 promocja regionu objętego LSROR 

 analiza potrzeb mieszkańców w aspekcie 

trwającego procesu programowania 

perspektywy finansowej Unii Europejskiej na 

lata 2014-2020. 

 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

§7 

 

Warunkiem wzięcia udziału w Losowaniu Nagród   

w Konkursie jest kompletne wypełnienie kuponu 

zgłoszeniowego wraz z ankietą oraz dostarczenie ich 

do siedziby Organizatora. 

 

§8 

 

Zgłoszenia należy dostarczyć pocztą lub osobiście do 

siedziby Biura Stowarzyszenia Północnokaszubska 

Lokalna Grupa Rybacka (ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 

Władysławowo) w zamkniętej kopercie. Kopertę  

należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz 

zatytułować „Ankieta PLGR 2014-2020”. 

 

§9 

 

Niekompletne lub błędne wypełnienie kuponu 

zgłoszeniowego czy ankiety wyklucza uczestnika 

konkursu z losowania nagród. 

 

V. WARUNKI TECHNICZNE 

 

§10 

 

Konkurs realizowany jest w terminie od 28 lutego do 

18 kwietnia 2014 roku. 

 

§11 

 

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników 

konkursu oraz na bezpłatne  wykorzystanie informacji 

zawartych w ankiecie. 

 

§12 
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Losowanie nagród odbędzie się w dniu 30 kwietnia 

2014 r. 

 

§13 

 

Podczas wręczenia nagród osoba która wygrała 

nagrodę jest zobowiązana podpisać własnoręcznie 

protokół odbioru nagrody przygotowany przez 

Organizatora. Odmowa podpisania protokołu wiąże 

się z powtórzeniem losowania, a osoba odmawiająca 

podpisu nie otrzyma nagrody. 

 

VI. REGUŁY PROWADZENIA KONKURSU 

 

§14 

 

Konkurs przeprowadza Północnokaszubska Lokalna 

Grupa Rybacka.  

 

§15 

 

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń zostaną 

rozlosowane nagrody. 

 

§16 

 

Losowania Nagród dokona 2 osobowa Komisja 

Losująca w skład której wchodzić będą Prezes Zarządu 

PLGR oraz Dyrektor Biura PLGR. 

 

VII. NAGRODY 

 

§17 

 

1. Nagrodą w konkursie są: 

- Asus Transformer Book T100TA-DK005H 

- dzień zabiegów SPA dla dwóch osób w Hotelu 

Wieniawa w Rekowie Górnym 

- masaże dla dwóch osób w Centrum Rehabilitacji 

„MESSA” we Władysławowie 

- jednodniowy kurs windsurfingu w Szkole 

Windsurfingu Surfzone w Pucku 

- kolacja dla dwóch osób w restauracji Kutter w Helu 

- zestaw wyrobów rybnych od Przetwórni Ryb „BMC” 

we Władysławowie 

- zestaw wyrobów rybnych od Przetwórni Ryb „RAFA” 

we Władysławowie 

 

§18 

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie 

Biura we Władysławowie nie później jak 10 dni po 

losowaniu. Wylosowane osoby zostaną 

poinformowane telefonicznie o wygraniu nagrody. 

 

§19 

 

Poprzez wzięcie udziału w Losowaniu Nagród oraz 

przyjęcie nagrody, uczestnicy wyrażają zgodę na 

użycie ich fotografii, podobizny, nagrania 

dźwiękowego i/lub video do celów reklamowych  

i promocyjnych, włączając ogłoszenia w Internecie, 

bez żadnych ograniczeń lub dodatkowych 

wynagrodzeń, za wyjątkiem lokalizacji, gdzie jest 

zabronione przez prawo. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 20 

 

Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że 

zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje 

jego warunki.  

 

§ 21 

 

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie 

Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa 

Rybacka (ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 

Władysławowo). Szczegółowe informacje o konkursie 

można uzyskać pod numerem telefonu, 058/ 7746890 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

biuro@plgr.pl oraz w miejscu przeprowadzenia 

konkursu. 

 

§ 22 

 

mailto:biuro@plgr.pl
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Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

wprowadzania zmian w regulaminie oraz zakończenia 

konkursu w dowolnym terminie bez przeprowadzenia 

losowania nagród. 

 


