Regulamin konkursu „Twoje Nowe Centrum Lipna”

1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp z o. o. ul. Wyszyńskiego 47,
87-600 Lipno. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią, zakładem, loterią promocyjną, ani żadną
formą gry losowej, której wynik zależy od przypadku.
2. Fundatorem nagród w konkursie są właściciele punktów usługowo - handlowych znajdujących się na terenie
Nowego Centrum Lipna przy ul. 3-go Maja 1 E w Lipnie, oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
3. Konkurs kierowany jest do Klientów Nowego Centrum Lipna i trwać będzie od 3 kwietnia 2018 do 30 kwietnia
2018 roku do godz. 10.00.
4. W konkursie udział biorą wszystkie punkty usługowo-handlowe znajdujące się na terenie pasażu Nowego Centrum
Lipna i są ujęte w gazetce ofertowej Kwiecień 2018.
5. Każdy klient, który dokona w jednym z punktów usługowo - handlowych zakupów za minimum 20zł otrzyma od
sprzedawcy 1 kupon. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie otrzymanego kuponu, polegające na
udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Jaki punkt usługowo – handlowy powinien znaleźć się w Nowym Centrum
Lipna? oraz na podaniu swoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu). Przy jednorazowym zakupie za
wielokrotność kwoty 20 zł uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jeden kupon.
6. Czytelnie i prawidłowo wypełniony kupon należy wrzucić do urny znajdującej się przy stoisku promocyjnym
umiejscowionym w centralnej części pasażu handlowego. Pozostawienie kuponu jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na udział w konkursie i upoważnia Organizatora do kontaktu celem wręczenia nagrody-zgoda jest konieczna.
Uczestnik przystępując do akcji wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnienie swoich danych osobowych zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późn. zmianami.
7. Dyskwalifikowane będą kupony wypełnione w sposób nieczytelny i zawierające puste pola.
8. Wszystkie kupony zostaną zabrane wraz z urną dnia 30 kwietnia br o godz. 10.00 do siedziby Organizatora gdzie
komisja konkursowa wybierze najciekawsze odpowiedzi. W jej skład wchodzą przedstawiciele: Urzędu Miejskiego w
Lipnie, Tygodnika Lipnowskiego oraz Organizatora. Ilość zebranych kuponów nie może być większa niż ilość
dokonanych transakcji w punktach usługowo-handlowych.
9. Dnia 30 kwietnia 2018 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu, a wyniki zostaną podane na łamach
„Tygodnika Lipnowskiego”, na stronie www.puklipno.pl oraz na prowadzonym przez Organizatora fanpage.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć wykonanych w takcie trwania konkursu w celach
marketingowych zarówno w prasie jak i internecie. Tym samym Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i
nieograniczonej w czasie zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach przeprowadzanego konkursu.
10. Komisja konkursowa nagrodzi osoby, które zaproponują najciekawsze pomysły. Nagrody nie podlegają
wymianom ani zwrotom.
11. Nagrody zostaną wręczone laureatom w czasie i miejscu uzgodnionym z Organizatorem.
12. W akcji promocyjnej nie biorą udziału pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. oraz
Właściciele i pracownicy punktów usługowo – handlowych znajdujących się na terenie Nowego Centrum Lipna.

