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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Łobżenicy
Nr 0050.110.2021 z dnia 21 września 2021 r.

REGULAMIN
konkursu „Śladami Przyrody – Zagadkowa Wyprawa”
dotyczącego pokonania trasy dowolną metodą (wykluczając środki transportu napędzane
silnikowo w ramach przedsięwzięcia pod nazwą
Łobżenickie lasy to tlenu zapasy, okaż kulturę i chroń naturę
– konkursy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą w Gminie Łobżenica.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki uczestnictwa
w konkursie dotyczącym pokonania trasy dowolną metodą (wykluczając środki transportu
napędzane silnikowo) w ramach przedsięwzięcia pn. Łobżenickie lasy to tlenu zapasy, okaż
kulturę i chroń naturę – konkursy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą
w Gminie Łobżenica, zwanym dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Łobżenica z siedzibą przy ul. Sikorskiego 7, 89-310
Łobżenica, NIP: 7642630261, REGON: 570791201, zwana w dalszej części Regulaminu
Organizatorem.
3. Konkurs ma na celu uwrażliwienie uczestników na piękno przyrody, przede wszystkim
okolicznych lasów (w nawiązaniu do nazwy przedsięwzięcia), a także rozbudzenie potrzeby
z nią kontaktu oraz zwiększenie ich świadomości ekologicznej.
4. Organizację przedsięwzięcia dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, www.wfosgw.poznan.pl.
§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs prowadzony jest na terenie Gminy Łobżenica.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Warunkami udziału w Konkursie są:
a. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu,
b. wypełnienie karty konkursowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
c. działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami,
d. niepodejmowanie działań, które w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub
dobrymi obyczajami mogłyby zapewnić przewagę nad innymi Uczestnikami.
4. Mieszkańcy Gminy oraz wszyscy chętni do udziału w konkursie w terminie do 2 listopada
2021 r. mają możliwość oddania karty konkursowej w siedzibie Gminnego
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Centrum Kultury w Łobżenicy ul. Adama Mickiewicza 20, 89-310 Łobżenica w godzinach od
8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. W zamian otrzymają bezpłatny kupon uprawniający
do udziału w losowaniu nagród.
5. Karty konkursowe dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica ul.
Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy ul.
Adama Mickiewicza 20, 89-310 Łobżenica oraz do pobrania ze strony internetowej Urzędu
Miejskiego Gminy Łobżenica.
6. Dokonanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że
trasę pokonał bez użycia pojazdów napędzanych silnikowo.
7. Losowanie nagród odbędzie się do 30 dni od dnia zakończenia naboru zgłoszeń
konkursowych w obecności powołanej Komisji Konkursowej.
§ 3. Zadanie konkursowe
1. Przedmiotem zadania konkursowego jest pokonanie trasy dowolną metodą wykluczając
środki transportu napędzane silnikowo oraz dostarczenie do siedziby Gminnego Centrum
Kultury w Łobżenicy ul. Adama Mickiewicza 20, 89-310 Łobżenica wypełnionej karty
konkursowej.
2. Każdy Uczestnik może dostarczyć wyłącznie jedną kartę konkursową.
3. Po dostarczeniu wypełnionej karty konkursowej uczestnik otrzyma kupon uprawniający go
do udziału w bezpłatnym losowaniu nagród.
§ 4. Termin dostarczania prac
1. Karty Konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2021
roku, do godziny 16:00 na adres Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy ul. Adama
Mickiewicza 20, 89-310 Łobżenica.
2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Organizatora.
3. Karty konkursowe niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą brały udziału
w losowaniu.
4. Karty konkursowe przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.
§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród
1. Losowanie nagród w konkursie „Śladami Przyrody – Zagadkowa Wyprawa” odbędzie się do
30 dni od dnia zakończenia naboru zgłoszeń konkursowych w obecności powołanej przez
Burmistrza Łobżenicy w drodze Zarządzenia Komisji Konkursowej.
2. Wylosowani Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodą główną w konkursie jest rower,
nagrodami dodatkowymi m. in. opaski smartband, słuchawki bezprzewodowe, głośniki
bezprzewodowe, butelki z filtrem wody, sadzonki roślin oraz pakiety promocyjne.
3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
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5. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do 30 dni po zakończeniu naboru
kart konkursowych.
6. Nagrodzeni uczestnicy będą mogli odebrać nagrody w terminie i miejscu wskazanym przez
Organizatora.
7. Nagrody nieodebrane w wyznaczonym terminie zostaną rozlosowane po raz kolejny, o czym
poinformujemy w mediach społecznych Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy oraz Urzędu
Miejskiego Gminy Łobżenica.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.
2. Regulamin konkursu jest dostępny m.in. w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.lobzenica.pl oraz portalach społecznościowych.
3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Organizatora, pod
numerem telefonu (67) 286 81 08 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
jkubik@lobzenica.pl.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród. Odpowiedzialnym
z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.
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