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REGULAMIN 
Konkursu ekologicznego „Rozwiąż krzyżówkę” 

 
§ 1 ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu ekologicznego „Rozwiąż krzyżówkę” zwanego dalej 
konkursem, jest Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna. 

2. Konkurs organizowany jest przez Urząd Gminy Jabłonna na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie. 
 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Jabłonna – właściciele 

nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, segregują odpady oraz wnoszą w terminie opłatę za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być: 
1) Pracownicy Urzędu Gminy Jabłonna oraz najbliżsi członkowie ich rodzin,  
2) Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i 

przeprowadzeniu konkursu, w tym członkowie komisji wyłaniającej zwycięzców, 
3) Osoby, które nie spełniają kryteriów określonych w § 2 ust. 1 niniejszego 

regulaminu. 
 

§ 3 PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU 
1. Osoby mogące brać udział w konkursie prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę 

dostarczają do siedziby Urzędu Gminy Jabłonna, w sposób następujący: 
1) Na adres e-mail: sook@jablonna.pl, w wersji elektronicznej.  
2) Osobiście w urzędzie w biurze podawczym, prosząc o wpisanie daty i godziny 

złożenia krzyżówki w wersji papierowej.  
3) Faxem na nr 22 76 77 324 
4) Pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Jabłonna podany w § 1 ust. 1 

niniejszego Regulaminu. 
2. Nagrody otrzyma pierwsze dwieście osób, które dostarczą do Urzędu Gminy 

Jabłonna, prawidłowo rozwiązane krzyżówki.  
3. O kolejności decyduje data wpłynięcia krzyżówki do Urzędu Gminy Jabłonna. 

 
§ 4 ZASADY KONKURSU 

Regulamin oraz ogłoszenie są jedynymi dokumentami określającymi zasady konkursu. 
 

§ 5 NAGRODY W KONKURSIE 
1. Nagrodą w konkursie jest estetyczna i funkcjonalna zgniatarka do butelek 

plastikowych i puszek z nadrukiem loga Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych. 
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2. Laureaci konkursu będą odbierać nagrody osobiście w siedzibie organizatora 
konkursu. 

 
§ 6 KOMISJA 

1. Do kontroli prawidłowości w rozwiązaniu konkursu powołana zostaje Komisja, w 
skład której wchodzą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 
1) Hubert Macioch – Przewodniczący, 
2) Anna Klimczuk – Sekretarz, 
3) Agnieszka Otowska – Członek. 

 
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych oraz w siedzibie 
Urzędu Gminy Jabłonna, 

2. Organizator konkursu informuje, iż dane osobowe uczestników konkursu, tj imię i 
nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail, adres będą przetwarzane przez organizatora 
konkursu wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie, w szczególności w celu 
opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. 
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich 
poprawiania. Brak podania danych uniemożliwia kontakt z laureatem i przekazania 
mu nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926). Organizator informuje, że dane osobowe – imię i nazwisko, laureatów 
konkursu mogą zostać opublikowane na stronach internetowych Urzędu Gminy 
Jabłonna. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w regulaminie. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować 
będą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu. 
 


