
Regulamin konkursu 

„1 urodziny Baśki Murmańskiej” 

1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek. 

2. Wykaz sponsorów i nagród: 

Nazwa i strona internetowa sponsora Nagroda 

Bar Austeria 1 podwójne zaproszenie na obiad 

Restauracja Brama Ostrołęcka 

www.bramaostrolecka.pl 

 

1 voucher  dla 2 osób o wartości  100 
zł do wykorzystania w restauracji 
Brama Ostrołęcka 

Joanna art – Ręcznie malowana ceramika 

www.joannaart.deviantart.com 

 

1 ręcznie malowany kubek z 
wizerunkiem Baśki Murmańskiej 
(specjalna, urodzinowa edycja) 

Kawiarnia-cukiernia M. Szarow 

www.kawiarniaszarow.pl 

 

1 duży torcik Baśka (odbiór tortu 
należy potwierdzić 3 dni wcześniej) 

 

Małe Kilometry 

www.malekilometry.pl 

1 zestaw eko-zeszyty z serii Green 
oraz piórnik firmy Herlitz 

1 voucher o wartości 100 zł do 
wykorzystania przy organizacji 
wycieczki: "Czy Baśka spotkała 
Księcia?" - pomysł na wycieczkę 
szkolną lub urodziny 

Hotel Royal 

www.royalhotel.pl 

 

1 podwójne zaproszenie na niedzielny 
brunch w restauracji Hotelu Royal 
(każda niedziela w godz. 13-17 po 
uprzedniej rezerwacji stolika) 

STEFart 

http://www.s-stefart.blogspot.com/ 

1 ręcznie zrobiona broszka-Baśka  

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, kto do 30 września 2013 r. polubi 
profil Baśki Murmańskiej na Facebooku (www.facebook.com/baskamurmanska) 
oraz przekaże Organizatorowi wykonane zadanie konkursowe. 

4. Zadanie konkursowe polega na złożeniu życzeń urodzinowych Baśce Murmańskiej. 
Życzenia mogą przybrać dowolną formę – plastyczną, literacką, muzyczną, video 
etc. 

5. Zadanie należy wykonać i dostarczyć Organizatorowi do 30 września 2013 r. 
włącznie, przy czym liczy się data wpływu. 



6. Wykonane zadanie konkursowe w zależności od formy można dostarczyć osobiście 
bądź pocztą do siedziby Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek (ul. Baśki 
Murmańskiej 164, Nowy Dwór Mazowiecki), jak również elektronicznie na adres 
info@3rzeki.pl.   

7. Wszelkie koszty dostarczenia ponosi uczestnik. 

8. Do wykonanego zadania należy dołączyć swoje dane: imię, nazwisko, adres, adres 
e-mail i numer telefonu. 

9. Uczestnik zgadza się na przetwarzanie danych do celów konkursu oraz publikację 
swojego imienia i nazwiska oraz wykonanego zadania. 

10. Uczestnik zgadza się na przeniesienie praw autorskich na rzecz Organizatora oraz 
oświadcza, że dysponuje i wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku osób 
występujących w wykonanym zadaniu konkursowym, jeśli takie są.  

11. Spośród dostarczonych prac (wykonanych zadań konkursowych) jury powołane 
przez Organizatora wybierze te, które zdaniem jury charakteryzują się 
najwyższym poziomem kreatywności, estetyki etc. Kryteria oceny zależą od jury, 
a jego werdykt jest niepodważalny.   

12. Spośród wybranych prac zostaną wylosowane wyżej wymienione nagrody.  

13. Wyniki losowania zostaną podane do publicznej wiadomości 8 października 2013 r. 
na stronie www.facebook.com/baskamurmanska. 

14. Organizator skontaktuje się z laureatami telefonicznie lub mailowo, a sposób 
odbioru nagrody zostanie ustalony indywidualnie. 

15. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przeczytaniem i akceptacją 
niniejszego regulaminu. 

16. W przypadku zajścia zdarzeń, których Organizator nie mógł przewidzieć w dniu 
ogłoszenia konkursu Organizator może wprowadzić w regulaminie zmiany, 
kierując się korzyścią dla uczestników i laureatów konkursu.  


