REGULAMIN KONKURSU „BAKCYL – KRZYŻÓWKA”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Bakcyl-Krzyżówka” (zwanego dalej Konkursem) jest Fundacja
Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą przy ul. Wiejskiej 12a, 00-490 Warszawa, NIP 52600-38-522, KRS 0000110584 zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs

przeznaczony

jest

dla

uczniów

szkół

podstawowych,

gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgłoszenie udziału
w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w Konkursie przez
opiekuna prawnego.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz osoby
zatrudnione przez firmy współpracujące przy obsłudze Konkursu. W Konkursie nie mogą brać
udziału także członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
5. Nagrodą główną w Konkursie jest tablet Lenovo Tab 2 A8-50.
6. Dodatkowymi nagrodami – upominkami jest 20 maskotek.
7. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE KRZYŻÓWKOWYM
1. Konkurs trwa od 1 do 9 czerwca 2017 roku
2. Osoby, które rozwiążą krzyżówkę umieszczoną w specjalnym dodatku „Bankowo czyli jak
złapać finansowego BAKCYLA”, stanowiącym integralną część wydania „Dziennika Gazety
Prawnej” z dnia 1 czerwca 2017 r., tj. ułożą prawidłowe hasło krzyżówki i wyślą je
e-mailem na adres: bakcyl@wib.org.pl wezmą udział w losowaniu nagrody. Wiadomość
e-mail powinna zawierać również dane kontaktowe do uczestnika.

3. Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu telefonicznie lub wyśle
wiadomość elektroniczną z informacją o wygranej do 10 dni po zakończeniu Konkursu tj. do
19 czerwca.
4. W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł się skontaktować z potencjalnymi laureatami
lub zwycięzcy nie zgłoszą się do siedziby Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości
w wyznaczonym przez Organizatora terminie, dana nagroda przechodzi na kolejnych,
potencjalnych laureatów, wyłonionych w drodze ponownego losowania.
5. Zwycięzcy (imię, nazwisko oraz miejscowość) zostaną opublikowani w Internecie na stronie
www.bakcyl.wib.org.pl, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do Konkursu
i podając swoje dane w przypadku wygranej. Dane osobowe zwycięzcy i uczestników
wykorzystane zostaną zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz.883)
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika na w/w stronie
internetowej oraz w materiałach informacyjnych związanych z Projektem BAKCYL.
7. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu Konkursu i kwestii regulaminowych udziela
Organizator: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, bakcyl@wib.org.pl.

§3
DANE OSOBOWE

1. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przekazania następujących danych
osobowych: imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania oraz zamieszkania – jeśli jest inny niż
adres zameldowania.
2. Podanie powyższych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale warunkuje odbiór
nagrody.
3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu, jest
Organizator. Dane zbierane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

