Regulamin konkursu na opracowanie hasła
„35- lecie PEC”
Treść regulaminu:
1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o..
2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
3. Organizator zobowiązuje się do przekazania 1 (jednemu) zwycięzcy, wyłonionemu przez powołaną komisję,
nagrody głównej, w postaci aparatu fotograficznego o wartości do 1000 zł.
4. W rozstrzygnięciu konkursu biorą udział wszystkie pisemne propozycje, podpisane i dostarczone pocztą lub
mailem

w terminie

do dnia

15.06.2010r. na adres siedziby organizatora: Przedsiębiorstwo Energetyczne

w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce, lub adres mailowy konkurs35@pec-siedlce.com.pl
5. Z konkursu zostają wykluczone propozycje, które nie będą zgodne z zapisami pkt 4.
6. Procedura wyłonienia zwycięzcy – komisyjne rozpatrzenie propozycji odbędzie się w siedzibie Organizatora
w dniu 25.06.2010r.(piątek). W obecności powołanej komisji zostanie wybrany 1 zwycięzca, który otrzyma
nagrodę .
W skład komisji wejdzie 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora. Nazwisko zwycięzcy umieszczone zostanie
niezwłocznie na stronie www.pec-siedlce.com.pl i zostanie on poinformowany telefonicznie i pisemnie.
7. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do:
a. osobistego odbioru nagrody w siedzibie PEC w terminie przestawionym w informacji o zwycięstwie
(w przypadku osoby niepełnoletniej z opiekunem prawnym),
b. podania Organizatorowi swoich danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu,

numeru

telefonu kontaktowego, w celu weryfikacji, jak równieŜ nieodpłatnego udostępnienia nazwiska i swojego
wizerunku do informacji publicznej na okres 1 miesiąca od dnia wylosowania nagrody, w celach marketingowych
i reklamowych (zdjęcie zwycięzcy i informacja z rozstrzygnięcia konkursu opublikowana zostanie na stronie
internetowej Organizatora i prasie) – w przypadku osoby niepełnoletniej za zgodą opiekuna prawnego;
c. zapłaty naleŜnego podatku dochodowego, zgodnie z przepisami art. 30, ust.1 pkt.2 ustawy z dn. 26 lipca 1991r.
O podatku dochodowym od osób fizycznych (z późniejszymi zmianami).
8. Organizator nabywa prawa własności do nagrodzonego hasła oraz wszelkich majątkowych praw autorskich z nim
związanych, z chwilą wręczenia nagrody.
9. Niespełnienie jednego z postanowień powyŜszego regulaminu przez zwycięzcę moŜe skutkować całkowitą utratą
prawa do nagrody.
10. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie (tablica ogłoszeniowa) oraz na stronie internetowej Organizatora
www.pec-siedlce.com.pl .

