
Konkurs – Bemowo jest najlepsze, bo...
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bemowo jest najlepsze, bo...” i  jest zwany dalej:
"Konkursem".Organizatorem  Konkursu  i  fundatorem  Nagród  jest  serwis  Bemowo24.pl  –
www.bemowo24.pl, reprezentowany przez Aleksandra Kosieradzkiego, wydawcę serwisu.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie, na profilu Facebook serwisu Bemowo24.pl w
dniach 21 lutego 2018 -28 lutego 2018 do godz. 22.00.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni użytkownik Internetu, który posiada konto
w serwisie społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a) pełnoletniość Uczestnika Konkursu, 
b) odpowiedź na 2 pytania konkursowe w poście konkursowym, w formie komentarza pod postem. 

3. Konkurs odbędzie się w formie pisemnej. Aby głos mógł zostać uznany za ważny, dodanie
komentarza pod postem konkursowym musi nastąpić do godz. 22.00 dnia 28 lutego 2018 r. 

4. Nagroda  przyznana  zostanie  2  Uczestnikom,  którzy  udzielą  najciekawszej  odpowiedzi  na
pytanie  konkursowe,  brzmiące:  „Bemowo  jest  najlepsze,  bo...  Napisz  dlaczego  lubisz
Bemowo.” oraz  odpowiedzi  na  pytanie  zamknięte:  „Skąd  pochodzi  nazwa  rejonu
'Radiowo'?”. Najciekawsze wypowiedzi zostaną wybrane przez Jury złożone z pracowników
Redakcji Serwisu Bemowo24.pl. 

5. Jedna  osoba  może  oddać  jeden  głos  w  Konkursie  –  dodać  komentarz  pod  postem  z
odpowiedzią  jeden  raz.  Jeśli  dana  osoba  udzieli  odpowiedzi  w  formie  komentarza
kilkukrotnie, będzie brana pod uwagę tylko i wyłącznie pierwsza udzielona odpowiedź. 

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage'u Bemowo24.pl nie wcześniej niż 1 marca 2018
r. o godz. 12.00 i nie później niż 5 marca 2018 r. do godz. 12.00. Uczestnicy Konkursu zostaną
powiadomieni o wygranej w wiadomościach prywatnych wysłanych na Facebooku.  

    
§ 3 TEMATYKA KONKURSU 

 
1. Pytania konkursowe dotyczą:

a) pochodzenia nazwy rejonu „Radiowo” na Bemowie,
b) uzasadnienia swojej sympatii do dzielnicy Bemowo.

§ 4 NAGRODY  

1. Nagrody  w Konkursie  przewidziane są dla  2  Uczestników, którzy  udzielą  odpowiedzi  na  2
pytania konkursowe i które to wypowiedzi uznane zostaną przez Jury za prawidłowe (pytanie
o dzielnicę Radiowo) i najciekawsze (pytanie otwarte).

2. Nagrodami w Konkursie są 2 książki „Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego Babice-Boernerowo”
o wartości 50 zł każda, wydane przez firmę Profbud.

3. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom za pomocą listu poleconego lub osobiście.
  

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU  
1. Warunkiem odbioru  nagrody  w Konkursie  jest  podanie  przez  Uczestników,  którzy  wygrali,

prawdziwych danych osobowych.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na

przetwarzanie  przez  Organizatora  danych  osobowych.  Dane  będą  przetwarzane  w  celu
przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.  

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie  warunków  uczestnictwa  w  Konkursie.  Dotyczy  to  w  szczególności  zmian  terminów
poszczególnych czynności konkursowych.   

http://www.bemowo24.pl/

