
Regulamin 

Krzyżówka Powiatowa z nagrodami  

 

Preambuła 

Krzyżówka powiatowa, która będzie zamieszczana w Informatorze Powiatu Brzezińskiego 

ma na celu: 

➢ Zapewnienie znakomitej zabawy przy rozwiązywaniu klasycznych krzyżówkach,  

➢ Zainteresowanie Mieszkańców Powiatu Brzezińskiego Informatorem Powiatu 

Brzezińskiego 

I. Organizator Krzyżówki  

Organizatorem Krzyżówki Powiatowej z nagrodami jest Starostwo Powiatowe w Brzezinach. 

II. Przedmiotem Regulaminu  

➢ Przedmiotem regulaminu jest prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nagrodami; 

III. Warunki uczestnictwa  

Krzyżówka powiatowa z nagrodami adresowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu 

brzezińskiego; 

1) Hasło krzyżówki należy przesłać w terminie 14 dni od dnia ukazania się Informatora 

na adres krzyzowka@powiat-brzeziny.pl  oraz podać  imię, nazwisko, miejscowość 

oraz nr  telefonu. 

2)  Osoba biorąca udział w Krzyżówce (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie 

zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu, 

3) Udział w Krzyżówce mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby 

niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych. 

IV. Komisja 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Krzyżówki, a w szczególności w 

celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Krzyżówki oraz wyłonienia osób 

nagrodzonych, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane 

przez Organizatora. 

 

V. Zasady uczestnictwa w Krzyżówce 

1. Udział w Krzyżówce polega na: 

a) ułożeniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki oraz 

mailto:krzyzowka@powiat-brzeziny.pl


b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki: w formie prawidłowo wypełnionego 

kuponu pocztą na adres podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących 

Krzyżówki albo za pomocą e-mail o treści podany przez Organizatora w materiałach 

promocyjnych dotyczących Krzyżówki. 

2. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Krzyżówki wynosi 14 dni od dnia 

ukazania się Informatora do godziny 23:59 . W przypadku przesyłek pocztowych decydować 

będzie data stempla pocztowego.                                                                                                            

3. Wśród Uczestników, którzy w terminie wyznaczonym przez Organizatora nadeślą 

prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki rozlosowane zostaną nagrody, opisane w materiałach 

promocyjnych Krzyżówki. 

4. Nagrody przyznawane będą Uczestnikowi wylosowanemu spośród wszystkich 

Uczestników, którzy nadesłali prawidłowe hasło Krzyżówki opublikowanej w Informatorze                            

7. Rozwiązanie Krzyżówki będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora w Brzezinach przy 

ul. Sienkiewicza 16  nie później niż 14 dni po ukazaniu się Informatora. 

8. Uczestnik, któremu pod nadzorem Komisji, zostanie przyznana nagroda w Krzyżówce, 

zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie 10 dni od 

dnia rozwiązania Krzyżówki. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Uczestnika w 

dniach roboczych, w godzinach 9.00-15.00. Próba uzyskania połączenia z danym 

Uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na 

połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów. 

9. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do 

uzyskania nagrody przechodzi na następnego wylosowanego Uczestnika. Procedura ta 

powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony 

laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

 

VI. Odbiór Nagród 

1. Sposób przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej. 

2. Nagrody przekazane zostaną osobiście w siedzibie Organizatora.                                          

3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody. 

 

VII Postanowienia Końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Krzyżówki spełniają warunki 

określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do 

odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Krzyżówki i uprawnia 

Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego 

prawa do nagrody. 

2. Krzyżówka może być prowadzona tylko zgodnie z obowiązującym na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania 

Krzyżówki. 



5. Administratorem danych osobowych jest Powiat Brzeziński (95-060), ul. Sienkiewicza 16, 

NIP: 833-13-94-936, REGON: 750731786, reprezentowany przez Zarząd Powiatu. Zgodnie z 

podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).                                   

6. Regulamin Krzyżówki jest dostępny dla Uczestników Krzyżówki na Facebooku oraz na 

stronie internetowej Starostwa Powiatowego Brzezinach  

 


