Regulamin konkursu internetowego związanego z meczami eliminacyjnymi
Młodzieżowych Mistrzostw Europy U – 19 w piłce nożnej

1.

Cel konkursu
Promocja meczów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Europy U – 19
w Inowrocławiu i zachęcenie do uczestnictwa w Piłkarskim Festynie Rodzinnym oraz
dopingu podczas meczów.

2.

Termin i miejsce konkursu
1) Od dnia 8 października 2014 roku od godziny 10.00 do dnia 10 października 2014 roku
do godziny 12.00.
2) Portale internetowe inianie.pl oraz ino-online.pl.

3.

Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.

4.

Warunki uczestnictwa
Uczestnikami mogą być tylko osoby pełnoletnie. Warunkiem uczestnictwa w losowaniu
nagród jest udzielenie drogą mailową prawidłowych odpowiedzi na 5 pytań o tematyce
piłkarskiej, które zamieszczone będą na portalach internetowych: inianie.pl, ino-online.pl.,
podanie imienia i nazwiska, adresu email oraz osobiste stawiennictwo na Piłkarskim
Festynie Rodzinnym w celu odebrania nagród. Jedna osoba może wygrać 1 nagrodę
w całym konkursie.

5.

Zasady przyznania nagród
Nagrody w postaci 5 wejściówek na koncert Maryli Rodowicz otrzyma 1, 5, 9, 13 i 17
osoba, która spełni powyższe warunki uczestnictwa na jednym z ww. portali oraz stawi się
na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków osobiście w dniu 11
października o godzinie 14.20. Nagrody w postaci 5 wejściówek na koncert pt. „Zaucha
i Przyjaciele” otrzyma 21, 25, 29, 33, 37 osoba, która spełni powyższe warunki uczestnictwa
na jednym z ww. portali oraz stawi się na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich
Olimpijczyków osobiście w dniu 11 października o godzinie 14.20. W razie nieobecności

laureata w ww. terminie na stadionie, organizator skontaktuje się z nim w celu wydania
nagrody.
6.

Organizator zapewnia
Nagrody w postaci:
◦ po 5 wejściówek na koncert pt. „Zaucha i Przyjaciele”, który odbędzie się w dniu
18 października 2014 r.o godzinie 19.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej
w Inowrocławiu dla internautów portali ino – online.pl i inianie.pl,
◦ po 5 wejściówek na koncert Maryli Rodowicz, który odbędzie się w dniu 8
listopada 2014 r. o godzinie 19.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej
w Inowrocławiu dla internautów portali ino – online.pl i inianie.pl.

7.

Informacje
Informacja o konkursie zostanie zamieszczona na portalach

przeprowadzających

konkurs o których mowa w paragrafie 2 punkt 2 oraz stronie internetowej OSiR.
8.

ŁS/AK

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do czasu zakończenia konkursu.

