Regulamin
„Quiz wiedzy o Krainie Lasów i Jezior”
§1
Organizator
Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania,
ul. Nadodrzańska 9,
67-112 Siedlisko
tel. 68 414 53 91
tel./fax: 68 352 41 45
e-mail: biuro@klj.org.pl
strona internetowa: www.klj.org.pl
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania „Quizu wiedzy
o Krainie Lasów i Jezior”
§3
Czas trwania Quizu
Quiz odbędzie się 15 lipca 2015 r. o godz.16.00 podczas IV Turnieju Wsi Gminy Kotla.
§4
Uczestnicy Quizu
1. Konkurs skierowany jest Drużyn Sołeckich.
2. Aby wziąć udział w Quizie należy: wypełnić kartę zgłoszeniową oraz podpisać zgodę
na przetwarzanie danych osobowych i dostarczyć ją na adres e-mail: biuro@klj.org.pl
lub osobiście do Biura LGD do dnia 10 lipca 2017 r.
3. Drużyna biorąca udział w Quizie musi stawić się 15 lipca 2017 r. podczas IV Turnieju
Wsi Gminy Kotla w Cebrze, o godzinie 16:00 przy stoisku Stowarzyszenia.
4. Uczestnictwo w Quizie jest nieodpłatne.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

5. Udział w Quizie jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem i jego
akceptacją oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia Quizu i wręczenia nagród Laureatom.
§5
Zasady Quizu
1. Zadaniem Drużyny jest udzielenie odpowiedzi na 20 pytań, które występują w formie
testu zamkniętego.
2. Każda Drużyna musi wytypować spośród siebie przewodniczącego drużyny, który
będzie odpowiedzialny za wypełnienie testu z pytaniami.
3. Na udzielenie odpowiedzi Drużyna ma 15 minut, liczonych od momentu rozpoczęcia
Quizu.
4. W Quizie każda Drużyna może wziąć udział tylko jeden raz.
5. Organizator na podstawie zebranych wyników przedstawi Zwycięzców Quizu, którzy
uzyskali największą liczbę punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów,
o wyniku decyduje czas rozwiązania Quizu – im krócej tym lepiej.
§6
Nagrody
1. Komisja Konkursowa wyłoni Sołectwa, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.
Przewidziane są nagrody w rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca.
Organizator przewiduje upominki za udział w quizie oraz materiały promocyjne LGD.
2. Nagrody konkursowe nie podlegają wymianie lub zamianie, a prawo do Nagrody
konkursowej nie jest zbywalne. W przypadku rezygnacji z odbioru Nagrody
konkursowej, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty jej równowartości.
3. Nagrody będą wręczane Drużyną Quizu 15 lipca 2017 r. w Cebrze.
§7
Reklamacje
1. Reklamacje są przyjmowane ustnie przez Komisję Konkursową przez godzinę
od ogłoszenia laureatów Quizu.
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2. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni roboczych od dnia
ich otrzymania. Organizator rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego
Regulaminu.
3. Uczestnik

zostanie

powiadomiony

drogą

listowną

o

decyzji

Organizatora

w przedmiocie zgłoszonej Reklamacji.
§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
2. Organizator Quizu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego
regulaminu .
3. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie zostanąopublikowane na stronie
internetowej Organizatora. Wszystkie osoby i podmioty, które zgłoszą swój udział w
Quizie zostaną powiadomione o dokonanych zmianach osobiście przez Organizatora.
4. Dodatkowych informacji o Quizie udzielają pracownicy Biura LGD.
§9
Załączniki
1. Karta zgłoszeniowa (załącznik nr 1)
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