
REGULAMIN  

Konkursu – Krzyżówka 

„W zgodzie z naturą” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.  Organizatorem Konkursu - Krzyżówka jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego               

z siedzibą w Minikowie, Minikowo 1, 89-122 Minikowo, numerze identyfikacji podatkowej NIP 558-

174-26-15,  zwany dalej: „Organizatorem”. 

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie 

– krzyżówka organizowanym przez Organizatora i jest opublikowany na stronie internetowej należącej 

do Organizatora www.kpodr.pl 

3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w miesięczniku „Wieś Kujawsko-

Pomorska”. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

 

§2 

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU 

 

1.  Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz 

bioróżnorodności wśród Czytelników miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska”.  

2. Przedmiotem konkursu jest rozwiązanie krzyżówki i przesłanie jej rozwiązania w postaci hasła w 

odpowiednim terminie.  

3.  Hasło rozwiązanej krzyżówki wraz z prezentacją wyniku konkursu zostanie przedstawione na stronie 

www.kpodr.pl oraz na łamach miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” w kolejnym numerze  

 

§3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: 

a)      pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

http://www.kpodr.pl/


b)      członkowie rodzin pracowników i współpracowników. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

§4 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy poprawnie rozwiązać krzyżówkę w miesięczniku „Wieś 

Kujawsko-Pomorska”. 

2. W terminie do 29.08.2022r. Uczestnik konkursu przesyła hasło z krzyżówki na adres: 

lidia.saganowska@kpodr.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: Krzówka pn. ”W zgodzie z naturą”– 

rozwiązanie.  

3. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na stronie www.kpodr.pl oraz w kolejnym wydaniu 

miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska”. 

 

§5 

KOMISJA KONKURSOWA I NAGRODY 

 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności dokonania 

oceny prawidłowości przesłanych haseł będących rozwiązaniem krzyżówki oraz wyłonienia poprzez 

losowanie osoby nagrodzonej, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego               

w Minikowie powoła Komisję. W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Dyrektora Kujawsko 

– Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 

2. Spośród osób, które w terminie wyznaczonym przez Organizatora, tj. do 29.08.2022r. nadeślą 

prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki, w dniu 30.08.2022r. w siedzibie Organizatora  wylosowana 

zostanie nagroda. 

3. Nagroda zostanie zakupiona ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                              

i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

4. Nagroda nie podlega wymianie lub zamianie na inną. 

5. Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej Nagrody na osoby trzecie. 

6. Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora do laureata konkursu na wskazany adres. 

 

§6 

PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU 

 

1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator. 

2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału             

w Konkursie. 

mailto:lidia.saganowska@kpodr.pl
http://www.kpodr.pl/


§7 

DANE OSOBOWE 

 

1. Uczestnicy przystępując do konkursu podają Organizatorowi swoje następujące dane osobowe: imię, 

nazwisko, numer telefonu w celu ustalenia adresu do wysyłki nagrody.  

2. Administratorem danych osobowych zebranych w czasie trwania Konkursu jest Organizator. 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia 

Konkursu, w szczególności w celu weryfikacji Uczestnika, wydania Nagrody zwycięzcy, publicznego 

podania imienia i nazwiska Zwycięzcy na stronie www.kpodr.pl oraz w kolejnym wydaniu miesięcznika 

„Wieś Kujawsko-Pomorska” oraz dla celów rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania jest zgoda 

Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych wyrażana poprzez przystąpienie do Konkursu i 

podanie swoich danych osobowych. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu 

uczestnictwa w Konkursie. 

5. Poza publikacją imienia i nazwiska  Zwycięzcy dane osobowe Uczestników nie będą nikomu 

przekazywane. 

6. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

7. Uczestnikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji 

Uczestnik otrzyma od Organizatora swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane 

innemu administratorowi danych. 

8. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych. 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin krzyżówki  jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.kpodr.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. 

3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają 

zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska”. 

http://www.kpodr.pl/

