Regulamin konkursu:
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Polskie Słońce (adres: ul.
Głowackiego 35, p. 326, 20-060 Lublin) reprezentowana przez Prezesa
Fundacji.
2. Czas trwania konkursu to 16.11.2020 r. – 07.12.2020 r. Ogłoszenie
wyników nastąpi 14 grudnia o godzinie 10.00 na fanpage’u Fundacji.
Zwycięzcę prosimy o kontakt w terminie miesiąca w sprawie odebrania
nagrody (z zastrzeżeniem podania danych wymienionych w punkcie 5
Regulaminu). Zwycięzca zostanie wybrany arbitralnie przez Organizatora
na podstawie najlepszego zgłoszenia.
3. W Konkursie mogą brać udział osoby powyżej 18 r.ż., posługujące się
swoim prawdziwym kontem w serwisie Facebook.
4. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na udostępnienie
swoich danych osobowych Organizatorowi w celu wyłonienia zwycięzcy i
wysyłki nagrody oraz na udostępnienie swojego imienia i nazwiska na
stronie Fundacji w przypadku wygranej.
5. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają również zgodę na
udostępnianie treści zawartych w swoim zgłoszeniu przez Organizatora
konkursu na stronie internetowej Fundacji w tym wraz z imieniem i
nazwiskiem autora.
§2. ZASADY KONKURSU
1. Należy napisać ciekawostkę dotyczącą pszczelarstwa zaczynając od słów,
„Czy wiesz, że...”. Najbardziej interesująca ciekawostka zostanie wybrana,
a jej autor otrzyma nagrodę.
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2. Każda ciekawostka musi pochodzić z naukowego źródła, które powinno
być oznaczone.
3. Liczba zgłoszeń dokonanych przez jednego uczestnika jest nieograniczona,
co oznacza, że można dzielić się ciekawostkami do woli!
§3. NAGRODA
1. Nagrodą jest wyjątkowa grafika o tematyce pszczelarskiej w formacie
30x40 cm.
2. Koszt wysyłki nagrody na terenie Polski ponosi Organizator, jednak w
przypadku wysyłki za granicę- jej koszt ponosi Uczestnik.
§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator konkursu ma prawo do weryfikacji i sprawdzenia profili, które
biorą udział w Konkursie, pod kątem ich prawdziwości. W Konkursie mogą
wziąć udział profile zawierające imię i nazwisko Uczestnika.
2. Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować na adres e-mail Fundacji:
kontakt@polskieslonce.pl lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej
na Facebooku.
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