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REGULAMIN KONKURSU  
„Las dobre sąsiedztwo. Naturalna Sława- wyprawa w nieznane” 

 

1. Konkurs organizowany jest przez działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa 

Nadleśnictwem Sława Śląska, 67-410 Sława, ul. Niewidziajły 1A oraz Polskie Radio 

Regionalną Rozgłośnię w Zielonej Górze „Radio Zachód” S.A., 65 – 472 Zielona Góra, 

ul. Kukułcza 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców 

przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS 82137, zwani dalej 

Organizatorem. 

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. 

 

I  etap: eliminacje na antenie Radia Zachód - 16 maja – 5 czerwca 2016 rok 

II etap: finał na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska -  10 - 12 czerwca 2016 rok 

 

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która 

łącznie spełnia następujące warunki: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) nie jest pracownikiem Organizatora ani Współorganizatora, ani nie jest 

członkiem jego rodziny,  

c) udzieli telefonicznie prawidłowej odpowiedzi w teście przygotowanym 

przez dziennikarzy „Radia Zachód” S.A. na temat zagadnień związanych z: 

gospodarką leśną, ochroną przyrody, ekologią, edukacją i turystyką leśną, 

ochroną przeciwpożarową lasów i łowiectwem oraz weźmie udział w 

telefonicznych eliminacjach konkursu na antenie „Radia Zachód” . 

d) deklaruje swój udział w finale konkursu.  Finał odbędzie się na terenie 

Nadleśnictwa Sława Śląska w dniach 10-12.06.2016r. Dojazd uczestnika 

w dniu 9.06.2016r. do godz. 20.00 na koszt własny. 

 

4. Udział w Konkursie następuje poprzez udzielenie prawidłowej odpowiedzi w trzech 

tygodniowych cyklach na antenie „Radia Zachód”. W czasie eliminacji, na pytania 

testowe, będą odpowiadać słuchacze, którzy zadzwonią pod nr: 683242255 oraz 801 

327462. Czas na odpowiedź 5 sek. Dziesięć osób, które udzielą najwięcej poprawnych 

odpowiedzi na pytania testowe przechodzą do finału w Nadleśnictwie Sława Śląska. 

 

5. W finale  uczestnicy zostaną podzieleni na 2 grupy po 5 osób. Każda grupa będzie 

miała do wykonania następujące zadania: 

 dzień na rowerze (rajd po Puszczy Tarnowskiej połączony z wykonywaniem 

zadań konkursowych o tematyce leśnej); 

 dzień na wodzie (wykonywanie zadań konkursowych o tematyce związanej 

z ochroną przyrody i ratownictwem wodnym, pływanie kajakami po jeziorze 

Sławskim); 

 dzień na koniach (nauka jazdy konnej z instruktorami, wykonanie zadań 

konkursowych). 

Wszyscy uczestnicy biorący udział w finale będą objęci stosownym ubezpieczeniem. 

 

6. Lista zdobywców nagród zostanie opublikowana na stronach: www.zachod.pl; 

naturalnaslawa.pl; slawaslaska.zielonagora.lasy.gov.pl; zielonagora.lasy.gov.pl 
 

http://www.zachod.pl/
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7. Nagrodami w finale konkursu będzie zaproszenie zwycięskiej drużyny wraz z osobami 

towarzyszącymi na weekend „Leśne szaleństwa” organizowany przez ośrodek 

„Haleszka” w Lubiatowie w dniach 1 i 2 października 2016r. 

 

8. Potwierdzenie udziału w „Leśnych szaleństwach” przez zdobywcę nagrody musi 

nastąpić w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia Go o przyznaniu nagrody, pod 

rygorem utraty prawa do niej. Zwycięzca może przekazać wygraną innej osobie, po 

wcześniejszej zgodzie tej osoby, na warunkach jak w zdaniu poprzedzającym. 

 

9. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych: 

imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz telefonu 

kontaktowego, lub innych niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Podanie 

nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle 

powoduje wykluczenie z Konkursu. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu. 

 

10. Uczestnicy Konkursu mogą dodatkowo dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora. 

 

11. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników ,,Konkursu 

jest Organizator.  Dane osobowe przekazane przez uczestników konkursu będą 

przetwarzane przez Organizatora  wyłącznie w celu realizacji konkursu, ubezpieczenia 

i doręczenia nagród. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy 

o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto 

uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych 

oraz ich poprawiania. Udział w Konkursie nie jest uzależniony od wyrażenia zgody, 

o której mowa w punkcie poprzedzającym niniejszego Regulaminu. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody 

w konkursie. 

 

12. Uczestnicy Konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, 

na opublikowanie ich nazwisk na stronach: www.zachod.pl; naturalnaslawa.pl; 

slawaslaska.zielonagora.lasy.gov.pl; zielonagora.lasy.gov.pl 

 

 

13. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

14. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:  

 

a) ustalenia czynności Konkursowych; 

b) oceny odpowiedzi; 

c) wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym 

Regulaminie. 

 

15. Ewentualne reklamacje uczestników Konkursu są przyjmowane do dnia 15.06.16 r. 

wyłącznie w trybie korespondencji na adres Organizatora : radio@zachod.pl.  

 

http://www.zachod.pl/
mailto:radio@zachod.pl
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16. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora 

w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Wszelkie decyzje 

Organizatora będą wiążące i ostateczne. 

 

 

17. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności Konkursowych oraz 

zmian specyfikacji nagród. 

 

Audycja i konkurs powstają przy współpracy Nadleśnictwa Sława Śląska w ramach 

kampanii promocyjnej „Lasy Państwowe. Zapraszamy”. 

 


