
REGULAMIN KONKURSU „NUMER Z KALENDARZA 2”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Numer z kalendarza 2” jest redakcja Gazety Jarocińskiej oraz
portalu jarocinska.pl, ul. Kasprzaka 1a, 63 - 200 Jarocin, zwana dalej Organizatorem.

2. Redakcja Gazety Jarocińskiej działa na rzecz Południowej Oficyny Wydawniczej Sp. z o.o. z
siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin, NIP 617-19-79-904, KRS nr
0000053718 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS,
wysokość kapitału zakładowego 3.700.000 zł.

3. W konkursie mogą brać udział osoby, które posiadają kalendarz (dołączony był do „Gazety 
Jarocińskiej”) bądź osoby, które go nie posiadają wysyłając sms (koszt 3zł+ VAT), zgodnie z 
instrukcją poniżej

4. Czas trwania konkursu:
• 12.05.2020- 26.05.2020- przyjmowanie kuponów z Gazety Jarocińskiej
• 02.06.2020- ogłoszenie wyników w Gazecie Jarocińskiej

5. Nagroda: kosiarka

II ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć wypełniony kupon znajdujący się w Gazecie 
Jarocińskiej do siedziby Gazety Jarocińskiej, przy ulicy Kasprzaka 1a w Jarocinie lub wysłać sms o 
treści „gj.kal.Odpowiedź na pytanie konkursowe”, do 26 maja 2020 roku

2. Na  kuponie należy uzupełnić swoje dane, wpisać numer z kalendarza oraz dokończyć zdanie 
konkursowe:
„Mój trawnik jest najpiękniejszy na świecie...”

3. Aby wziąć udział w konkursie można także wysłać sms pod numer 73601 (koszt 3zł+ VAT) w 
treści wpisując: „gj.kal.Odpowiedź na pytanie konkursowe” do 26 maja 2020 roku do godz 23:59,
Koszt sms dotyczy wiadomości zawierającej 160 znaków 7-bitowych lub 140 znaków 8-bitowych 
lub 70 znaków 16-bitowych 

4. Osoba, która zdaniem jury poda najciekawszą odpowiedź zwycięży

5. Warunkiem odbioru nagrody jest pokazanie kalendarza z numerem, który został wpisany na 
kupon konkursowy

6. Ogłoszenie wyników nastąpi 2 czerwca 2020 poprzez podanie ich w „Gazecie Jarocińskiej”

7. Numer z kalendarza może być wpisany na kupon tylko raz. Nie będą brane pod uwagę kupony, 
na których będzie wpisany ponownie ten sam numer kalendarza.

8. Uczestnik może wysłać dowolną ilość sms-ów

III NAGRODA

Nagrodą jest kosiarka STIHL RME 235 o wartości 499 zł ufundowana przez firmę Stimi 



Termin oraz miejsce odbioru nagrody ustala Organizator wraz ze zwycięzcą 

IV KOMISJA KONKURSOWA

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w
celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru
zwycięzcy konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję Plebiscytową. W skład
Komisji Plebiscytowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

V DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają
zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z
organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie
swego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich
wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są
niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Organizator nie będzie
przetwarzał danych osobowych w innych celach niż konkursowy. Uczestnikom przysługuje prawo 
wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do 
organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych .

2. W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator 
podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu 
(osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego 
Regulaminu.

VI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia
konkursu, najpóźniej do 7 dni od daty rozstrzygnięcia.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja Plebiscytowa. Reklamacja powinna zawierać: imię,
nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz
podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: Południowa
Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie
Organizatora. Jest też dostępny na www.jarocinska.pl. Organizator zastrzega sobie prawo
zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania plebiscytu bez podania przyczyny.


