
REGULAMIN KONKURSU 

„POBIERZ APLIKACJĘ WYGRAJ ATRAKCJE!” 

Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Pobierz aplikację wygraj atrakcje” jest Starostwo Powiatowe                         

w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn. 

2. Konkurs trwa od 24 czerwca do 20 lipca 2021 r. 

3. Losowanie nagród odbędzie się w formie video transmisji online na Facebooku Starostwa 

Powiatowego w Wolsztynie, 23 lipca 2021 r. o godz. 12:00. 

4. Celem konkursu jest promocja aplikacji „Powiat Wolsztyński.” 

5. W konkursie może wziąć udział każdy kto już posiada na swoim telefonie komórkowym                

lub tablecie zainstalowaną aplikację „Powiat Wolsztyński”, lub każdy kto w trakcie trwania 

konkursu pobierze ją i zainstaluje na swoim urządzeniu. 

6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie przesłanki określonej w punkcie 5 

oraz wycięcie z gazety i wypełnienie kuponu zgłoszeniowego, a następnie dostarczenie go 

osobiście (lub przesłanie) do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie w nieprzekraczalnym 

terminie do 20 lipca 2021 r. 

7. Kupon zgłoszeniowy dostępny będzie w gazecie „Na temat Tygodnik Nadobrzański” nr 25 

(24 czerwca 2021 r.). 

8. Poprzez wypełnienie kuponu zgłoszeniowego rozumieć należy uzupełnienie go o rzetelne 

dane osobowe oraz wpisanie hasła konkursowego, dostępnego w aplikacji „Powiat 

Wolsztyński”. 

9. Kupony zgłoszeniowe złożone po 20 lipca 2021 r, oraz niebędące kuponami wyciętymi           

z gazety (np. zeskanowane i wydrukowane) nie będą brały udziału w losowaniu nagród.  

Nagrody i losowanie 

10. Nagrodami w konkursie „Pobierz aplikację wygraj atrakcje” są: 

a) dwudniowy pobyt all inclusive dla dwóch osób w kompleksie Ostoja Chobienice, 

b) romantyczna kolacja z noclegiem dla dwóch osób w Hotelu Kaukaska, 

c) ekskluzywny deser w Cukierni Karpicko we Wrocławiu wraz z voucherem na dojazd, 

d) trzy pakiety: romantyczna kolacja dla dwóch osób w Restauracji Zielona Prowansja                              

w Wolsztynie. 

11. Losowania odbywać się będą spośród wszystkich poprawnie wypełnionych kuponów 

zgłoszeniowych.  



12. W stosunku do każdej z nagród wymienionych w punkcie 10 odbywać będzie się odrębne 

losowanie. 

13. Wylosowany kupon zgłoszeniowy nie bierze udziału w losowaniu kolejnej nagrody.  

14. Każdy z uczestników może złożyć dowolną liczbę kuponów zgłoszeniowych.  

15. Odbiór nagród możliwy będzie w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie po otrzymaniu 

informacji od organizatora.  

Postanowienia końcowe 

16. Poprzez wypisanie i przekazanie karty zgłoszeniowej uczestnik potwierdza zapoznanie się 

z niniejszym regulaminem i akceptację jego postanowień. 

17. Organizatorowi konkursu przysługuje wyłączne prawo zmiany niniejszego regulaminu          

w każdym czasie i bez podania przyczyny. O każdej zmianie regulaminu oraz o jej wejściu 

w życie organizatorzy konkursu zawiadomią poprzez zamieszczenie informacji na swoich 

stronach internetowych. 

18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu.  

Klauzula RODO 

19. Każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn dla celów realizacji 

konkursu.  

20. Każdy z uczestników wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska oraz 

wizerunku podczas organizacji losowania nagród konkursowych oraz czynności związanych 

z wręczeniem nagród oraz późniejszą promocją wydarzenia. 

21. Uczestnik biorący udział w konkursie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz 

do ich aktualizacji, uzupełniania i usuwania, poprzez przesłanie stosownego wniosku 

w formie pisemnej na adres siedziby organizatora. 

22.  Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organizatora konkursu o każdej 

zmianie danych osobowych podanych w formularzy zgłoszeniowym. 

23. Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Wolsztyński: 

Adres: ul. 5 Stycznia 5, 

64-200 Wolsztyn 

tel. /68/ 3845600 

e-mail: sekretariat@powiatwolsztyn.pl 

 


