Zasady „Konkursu wiedzy o Lwowie”

Organizatorem konkursu jest Koło Młodych TML w Bytomiu.
Tematem konkursu jest historia i dziedzictwo polskie Lwowa.
W konkursie może brać udział młodzież – uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studenci
i młodzież pracująca – od 13 do 25 roku życia, mieszkańcy Polski.
Konkurs będzie trwał przez trzy kolejne niedziele: 13, 20 i 27 grudnia 2015 r. Pytania konkursowe
będą publikowane we wskazanych dniach podczas audycji Lwowska Fala, a następnie zamieszczane
na poświęconym mu wydarzeniu na stronie internetowej www.facebook.com. Zamknięcie każdego
z trzech etapów konkursu nastąpi o godz. 20.00 odpowiednio 13, 20 i 27 grudnia 2015r. poprzez
publikację prawidłowych odpowiedzi na pytania. Konkurs zostanie zakończony 27 grudnia 2015r.
poprzez wyłonienie zwycięzców.
Jury powołane przez organizatora, spośród uczestników konkursu wyłoni laureatów konkursu.
O zwycięstwie będzie decydować liczba zdobytych punktów. O pozycji w rankingu uczestników będzie
rozstrzygać suma punktów za prawidłowe odpowiedzi. W przypadku równej ilości zdobytych
punktów rozstrzygająca będzie szybkość udzielenia prawidłowych odpowiedzi.
Zgłoszenia z odpowiedziami od uczestników konkursu będą przyjmowane pocztą elektroniczną
(mailowo) na adres: kolo.mlodych.tml@gmail.com od czasu emisji audycji do godz. 20.00.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcach na antenie
Lwowskiej Fali. Dodatkowo informacja o zwycięzcach zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.kresowianie.com, na profilu Światowego Kongresu Kresowian na Facebooku oraz na profilu
wydarzenia utworzonym na Facebooku na okoliczność niniejszego konkursu.
Nagrodzonych zostanie pięcioro laureatów, decydować będzie liczba przyznanych punktów za
poprawne odpowiedzi.
Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość
pieniężną.
Organizator nie będzie wysyłał nagród pocztą. Odbiór nagrody jest równoznaczny z osobistym
odbiorem nagrody w dniu uroczystego ich wręczenia. Termin wręczenia nagród zostanie podany na
antenie Lwowskiej Fali oraz w Internecie, na profilach, o których mowa wyżej.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego zasady.
Każdy uczestnik konkursu, zgłaszając się do konkursu, zgadza się na posługiwanie się jego danymi
przez organizatorów: imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu rodzica,
adresem mailowy. Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu organizatorów z uczestnikiem
konkursu.
Zasady niniejszego konkursu są dostępne w Centrum Kresowym w Bytomiu przy ul. Moniuszki 13, a
także na stronie internetowej www.kresowianie.com i na profilu wydarzenia na stronie
www.facebook.com.
Organizator zastrzega sobie
postanowieniami regulaminu.
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