Regulamin Konkursu na 15-lecie „Czasu Chojnic”
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Magraf s.c. Sławomir Grzmiel Lidia Grzmiel z siedzibą w
Bydgoszczy przy ulicy Dolina 57, 85-212 Bydgoszcz, będący wydawcą „Czasu Chojnic”.
2. Konkurs trwać będzie od 13 lipca do 31 sierpnia 2017 roku. Ogłoszenie zwycięzców konkursu
nastąpi na łamach „Czasu Chojnic” 14 września 2017 roku.
3. W konkursie może uczestniczyć każdy pełnoletni czytelnik „Czasu Chojnic” z wyjątkiem
pracowników i współpracowników organizatora, a także z wyjątkiem osób, którym powierzono
określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin.

Zasady uczestnictwa w konkursie
4. Konkurs odbywa się wyłącznie przy użyciu kuponów wydrukowanych w „Czasie Chojnic” w
kolejnych 8 tygodniach – począwszy od 13 lipca a kończąc na 31 sierpnia 2017 roku. Kupony
należy dostarczać do redakcji „Czasu Chojnic” na adres ul. Kręta 4, 89-600 Chojnice.
5. Konkurs będzie się odbywać w trzech kategoriach. W każdej z nich obowiązują inne nagrody.
6. Każda kategoria ma swoją nazwę i przypisane do niej nagrody. Są to:
„Podróże”: weekendowy pobyt w Kompleksie Wypoczynkowym Amphora w Krynicy-Zdroju oraz
weekendowy pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym 4 Korty w Okoninach Nadjeziornych.
„Dom”: stół z czterema krzesłami, zestaw mebli oraz fotel wiszący na stelażu.
„Zdrowie”: rower oraz dwa bony na zabiegi kosmetyczne.
7. Uczestnik konkursu przez 8 tygodni dostarcza do „Czasu Chojnic” jak największą liczbę
wypełnionych przez siebie kuponów z zaznaczoną wybraną przez siebie kategorią nagród. Daną
pierwszą nagrodę wygra ten, kto ostatecznie przez cały okres trwania zabawy dostarczy
największą liczbę kuponów, kolejne nagrody zdobędą osoby, które dostarczą następną
największą ilość kuponów. W kategorii „Podróże” pierwszą nagrodą jest weekendowy pobyt w
Kompleksie Wypoczynkowym Amphora w Krynicy-Zdroju, a drugą weekendowy pobyt w
Okoninach Nadjeziornych. W kategorii „Dom” pierwszą nagrodą jest stół z czterema krzesłami,
drugą zestaw mebli, a trzecią fotel wiszący na stelażu. W kategorii „Zdrowie” pierwszą nagrodą
jest rower, a drugą i trzecią bony na zabiegi kosmetyczne.
8. Na jednym kuponie uczestnik konkursu może zaznaczyć tylko jedną kategorię nagród. Jeśli
uczestnik chce rywalizować o więcej niż jedną nagrodę jednocześnie, musi zdobyć w danym
tygodniu więcej kuponów do wypełnienia i dostarczyć je do redakcji. Jeśli na kuponie uczestnik
zaznaczany więcej niż jedną nagrodę, kupon będzie nieważny.
9. Kupony są numerowane – od 1 do 8. Każdy kupon ma ważność 7 dni. Na każdym kuponie
podana jest data ważności kuponu. Uczestnik ma 7 dni na dostarczenie danego kuponu. Kupon
nieaktualny będzie odrzucony przez organizatora i nie będzie mógł brać udziału w konkursie.
10. Kupony można dostarczać osobiście na adres redakcji „Czasu Chojnic” lub drogą pocztową. W
przypadku drogi pocztowej organizator podczas sprawdzania ważności kuponu będzie kierował
się datą stempla pocztowego.

11. Wybór kategorii nagrody oznacza się na kuponie krzyżykiem i wypełnia się na kuponie pola z
podstawowymi danymi osobowymi (imię i nazwisko, telefon, adres). Tylko w pełni i prawidłowo
wypełniony kupon bierze udział w konkursie.
12. Kupon musi być wypełniony czytelnie. Jeśli organizator stwierdzi, że kupon jest nieczytelny,
będzie miał prawo uznać go za nieważny.
13 Zliczaniem kuponów zajmują się pracownicy organizatora. Kupony będą zliczane i
przechowywane w redakcji „Czas Chojnic”.
14. Co tydzień na łamach „Czasu Chojnic” będziemy publikowali zestawienie zawierające listę
uczestników, którzy dostarczyli do nas najwięcej kuponów. Po pięć osób w każdej kategorii.

Nagrody
15. Nagrodami w kategorii „Podróże” są:
1. weekendowy pobyt dla dwóch osób z dwoma śniadaniami o wartości 800 zł brutto,
ufundowany przez Kompleks Wypoczynkowy Amphora z Krynicy-Zdroju oraz kwota pieniężna w
wysokości 89 zł,
2. weekendowy pobyt wraz z wyżywieniem w Ośrodku Wczasowym Cztery Korty w Okoninach
Nadjeziornych w dniach od 15 do 17 września.2017 roku o wartości 480 zł brutto, ufundowany
przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „Pomorze” Teresa Kotarska, ul. Turystyczna 33, 89-606
Charzykowy.
16. Nagrodami w kategorii „Dom” są:
1. stół z czterema krzesłami o wartości 1000 zł brutto ufundowany przez firmę Mebel Perfekt ul.
Aleja Bayeux 2, 89-600 Chojnice oraz kwota pieniężna w wysokości 111 zł.
2. zestaw mebli o wartości 499 zł brutto ufundowany przez firmę Abra SA, ul. Łagiewnicka 33a,
30-417 Kraków,
3. fotel wiszący na stelażu o wartości 599 zł brutto ufundowany przez Carrefour Polska,
ul.
Targowa 72, 03-734 Warszawa.
17. Nagrodami w kategorii „Zdrowie” są:
1. rower o wartości 800 zł brutto ufundowany przez firmę Naprawa Rowerów Tomasz Kierski oraz
kwota pieniężna w wysokości 89 zł,
2. bon na zabiegi kosmetyczne o wartości 500 zł brutto każdy ufundowany przez firmę Estelaser
Justyna Kontek, ul. Mickiewicza 39, 89-600 Chojnice
3. bon na zabiegi kosmetyczne o wartości 500 zł brutto każdy ufundowany przez firmę Estelaser
Justyna Kontek, ul. Mickiewicza 39, 89-600 Chojnice
18. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać
wymiany nagrody na inną.
Nagrody w niniejszym konkursie są wydawane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia
26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że przed wydaniem
nagród, o których mowa w podpunktach a i b określona suma pieniężna jest potrącana od
nagrody przez organizatora i przeznaczana na zapłatę podatku.

Postanowienia końcowe

19. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.czas.tygodnik.pl oraz w
redakcji „Czasu Chojnic”.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
21. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma prawo
powszechnie obowiązujące.
23. Wszelkie decyzje organizatora są wiążące i ostateczne.

