
REGULAMIN 

KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZ Ą PASIEKĘ    

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Starosta Wolsztyński. 

2. Konkurs będzie prowadzony na terenie powiatu wolsztyńskiego. 

3. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do 30 września 2018 roku. 

4. Udział w konkursie jest dowolny pod warunkiem akceptacji regulaminu konkursu. 

§ 2.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać  wyłącznie osoby pełnoletnie z terenu 
powiatu wolsztyńskiego, posiadające pasiekę. 

2. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu do Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa  i  Leśnictwa minimalnie trzech zdjęć swojej pasieki. 

3. Dane zdobywców nagród w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania 
zostaną podane na portalu  www.powiatwolsztyn.pl oraz tablicy ogłoszeń Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

§ 3.  ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnicy mogą dokonać zgłoszenia uczestnictwa w konkursie podając: 
a/ swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, telefon, 
b/ przesyłają minimalnie trzy zdjęcia pasieki. 

2. W dniu 4 i 5 października 2018 roku komisja zrobi przegląd nadesłanych zdjęć pasiek. 

3. Zdobywcą nagrody zostanie uczestnik, którego pasieka w ocenie komisji konkursowej 
będzie najładniejsza. 

§ 4.  NAGRODY 

1. Nagrody zostaną ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie. 

2. Nagrodą w konkursie jest:  
I -    500,00 zł                         II -   300,00 zł                         III – 200,00 zł 

3. O przyznaniu nagrody zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie w dniu 
wyłonienia zwycięzcy. 

4. Prawa do wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby. 

§ 5.  ZASADY WYŁONIENIA ZWYCI ĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD 



1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności 
w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru 
zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji 
Konkursowej wejdzie 5 osób wytypowanych przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa do 5 października 2018 roku wybierze zwycięzców - właścicieli 
najpiękniejszych pasiek. 

3. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi  8 października 2018 roku w sposób 
określony w § 2, ust. 3. 

§ 6.  DANE OSOBOWE  

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest 
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie. Dane osobowe uczestników konkursu będą 
przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie 
danych osobowych (Dz. U z 2016r., poz. 922 ze zm.) oraz zbierane i przetwarzane 
wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia 
wyników i wydania nagród. 

2. Zebrane dane nie będą udostępniane dla  innych odbiorców, z wyjątkiem obowiązków 
wynikających z przepisów prawa. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa                 
w konkursie. 

5. Dane osobowe Zdobywców Nagród w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości 
zamieszkania zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz na portalu www.powiatwolsztyn,pl. 

§ 7. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ 

       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

1. Problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których 
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub  
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze 
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej. 

2. Przerwy w funkcjonowaniu konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub 
niezależnie od Organizatorów. 

3. Udział w konkursie niezgodnie z postanowieniem niniejszego Regulaminu i szkody 
tym spowodowane. 

§ 8. REKLAMACJE 



1. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności konkursu z niniejszym Regulaminem lub 
obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni 
od dnia ogłoszenia wyników konkursu.  

2. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora i zawierać 
dane adresowe reklamującego. W piśmie reklamacyjnym należy zamieścić dopisek 
„Reklamacja konkursu”. 

3. Po upływie terminu wskazanego w pkt. 1, reklamacje nie będą rozpatrywane. 

4. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 
dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatruje zgłoszoną reklamacje i poinformuje 
pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku. 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego  oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia, 
zakończenia, albo przerwania konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyn, przy 
zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomienia uczestników. 

3. Zmiany w Regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie konkursu nie może 
naruszać praw nabytych przez uczestników konkursu do chwili zawieszenia lub 
zakończenia konkursu. 

4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz 
pod adresem www.powiatwolsztyn.pl. 

5. Regulamin wchodzi w życie z momentem jego ogłoszenia. 

 


