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REGULAMIN KONKURSU 
 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Akademickie Liceum Ogólnokształcące 

Przystankiem do lepszej przyszłości, 

2. Organizatorem Konkursu jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu, ul. 

Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz, 

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Cosmedic - Barbara Kralkowska- 

Roman z siedzibą 06-300 Przasnysz ul. Mazowiecka 32. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym w 

dniach 9 maja –  20 maja 2017 roku (do godziny 12:00 w południe). 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikami Konkursu („Uczestnik”) mogą być osoby z 2 grup: 

-uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu 

-uczniowie klas 3 szkół gimnazjalnych 

 

 

§ 3 

NAGRODY 

 

1.Nagrodą w Konkursie są: 2 vouchery na zabiegi kosmetyczne w Salonie Kosmetycznym 

„Cosmedic” w Przasnyszu, oraz 2 talony zakupowe o wartości 100 zł każdy na sprzęt 

sportowy w sklepie Studiosport zlokalizowany w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 17 I. 

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w czasie trwania konkursu polubią 

profil Facebookowy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz pod postem 

konkursowym na profilu Facebook-owym: zamieszczą wpisy: 

- dla uczniów ALO komentarz „Za co najbardziej lubią Akademickie Liceum 

Ogólnokształcące” – kilka zdań 

- dla uczniów 3 klas gimnazjów komentarz, który profil jest najciekawszy i dlaczego – 

maksymalnie 2-3 zdania. 

Zwycięzcą konkursu odpowiednio w 2 kategoriach są dziewczyna i chłopak którzy pod 

swoimi komentarzami zdobyli najwięcej „lajków”. 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 

(pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. 
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5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien 

odpowiedzieć na wiadomość za w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, 

pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 

6. Otrzymana nagroda zostanie przekazana zwycięzcom w siedzibie Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącym przy ul. Szosa Ciechanowska 6 w Przasnyszu 

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z 

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące w 

Przasnyszu. 

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani z nim związany. 

 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, 

numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 

czasu opublikowania go na stronie www.akademickielo.wsjoprzasnysz.edu.pl 

 

 


