
REGULAMIN KONKURSU 

„30 lat samorządu terytorialnego Gminy Lubiewo” 

 

§ 1 

CELE KONKURSU 

1. Upowszechnianie wiedzy nt. Gminy Lubiewo 

2. Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa 

3. Aktywizacja mieszkańców 

 

§ 2 

ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu „30 lat samorządu terytorialnego Gminy Lubiewo” jest Urząd Gminy 

w Lubiewie 

 

§ 3 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. W konkursie nie mogą uczestniczyć: 

a. Pracownicy Urzędu Gminy w Lubiewie,  

b. Pracownicy jednostek podległych Gminie, 

c. Radni Rady Gminy Lubiewo, 

d. Sołtysi Gminy Lubiewo 

2. Zakaz uczestnictwa w konkursie dotyczy również najbliższych członków rodzin osób 

wymienionych w § 3 pkt. 1.  

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, poprzez formularz dostępny  

na stronie www.lubiewo.pl  

4. Pytania konkursowe zawierają formy odpowiedzi: 

a. opisowe 

b. wielokrotnego wyboru, 

c. jednokrotnego wyboru 

5. Za każdą poprawną odpowiedź:   

a. w pytaniach opisowych oraz jednokrotnego wyboru uczestnik zdobywa 1 pkt  

b. W pytaniach wielokrotnego wyboru, należy zaznaczyć wszystkie poprawne 

odpowiedzi.  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi błędnej lub pominięcia odpowiedzi 

właściwej uczestnik nie otrzymuje punktów za pytanie.  

 

§ 4 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza że zapoznał się z 

a. Regulaminem konkursu 

b. Klauzulą informacyjną RODO – załącznik nr 1 do Regulaminu 

2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, które stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu 

http://www.lubiewo.pl/


3. Każdemu z uczestników przysługuje możliwość jednorazowego wypełnienia formularza.  

W przypadku wypełnienia większej ilości formularzy, oceniany będzie tylko formularz przesłany 

jako pierwszy.  

4. Uczestnik konkursu musi wypełnić część dotyczącą imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz 

numeru telefonu. W przypadku nie wypełniania któregoś z pól, formularz nie będzie oceniany.  

 

§ 5 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Formularz z pytaniami konkursowymi zostanie umieszczony na stronie www.lubiewo.pl  

dn. 27.05.2020 r. o godz. 12:00 

2. Odpowiedzi na pytania można przesyłać do dn. 29.05.2020 r. do godz. 12:00 

3. O wynikach konkursu informuje komisja konkursowa na podstawie ilości zdobytych punktów 

przez uczestników konkursu.  

4. W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez uczestników, o klasyfikacji decyduje czas 

przesłania odpowiedzi.  

 

§ 6  

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dn. 3.06.2020 r.  

2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.lubiewo.pl oraz na profilu 

Facebook www.facebook.com/uglubiewo  

 

7 §  

NAGRODY 

1. Organizator przyzna nagrody główne w postaci smartbandów oraz voucherów dla pięciu 

uczestników z najwyższą liczbą uzyskanych punktów 

2. Upominki rzeczowe zostaną przyznane dla kolejnych 20-stu uczestników z najwyższą liczbą 

uzyskanych punktów.  

3. Zwycięzcy odbiorą nagrody osobiście po indywidualnym uzgodnieniu z członkiem komisji.  

 

8 §  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin konkursu będzie na stronie organizatora konkursu www.lubiewo.pl  

2. Udział w konkursie oznacza zgodę uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.  
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