
REGULAMIN KONKURSU: „WYGRAJ KOMIKSY I KSIĄŻKI O AKCJI PENSJONAT”   

 

§ 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „WYGRAJ KOMIKSY I KSIĄŻKI O AKCJI 

PENSJONAT” i jest zwany dalej: "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest portal informacyjny www.jaslo4u.pl (Ul. Kościuszki 37/5, 

38-200 Jasło). 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie głównej portalu 

www.jaslo4u.pl w dniach 4-5 sierpnia 2022 roku, w godzinach od 18:00:00 (4 sierpnia) do 

12:00:00 (5 sierpnia). 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego 

lub opiekuna prawnego; 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

b) Uczestnik zgodnie z regulaminem musi podać dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu do kontaktu; 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 3 

NAGRODY 

 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

- 5 egzemplarzy komiksu Piotra Hudymy „Akcja Pensjonat w 114 obrazkach, 21 portretach i 

niewielu słowach” 

- 5 egzemplarzy wydawnictwa autorstwa Wiesława Hapa - „Tej nocy spełnił się sen o 

wolności”;   

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w czasie określonym w § 1 pkt 3 

wykażą się najlepszym refleksem i jako pierwsi prześlą na adres redakcja@jaslo4u.pl 

prawidłowe odpowiedź na pytania konkursowe: 

 

1. Czyj dom w Jaśle był kwaterą dla uczestników Akcji „Pensjonat”? 

2. Kto zaprowadził uczestników akcji pod więzienie, w jej trakcie ich ubezpieczał na 

zewnątrz, a później wyprowadził kolumnę z uwolnionymi poza Jasło? 

3. Który z uczestników akcji po jej zakończeniu wykonał ołówkiem szkice scen z jej 

przebiegu? 

 

3. Jedna osoba może zdobyć nagrodę tylko raz w ramach całego Konkursu; 

4.Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem portalu 

niezwłocznie po zakończeniu Konkursu; 

6.Za przekazanie nagród zwycięzców odpowiedzialny będzie portal informacyjny 

www.jaslo4u.pl. 

http://www.jaslo4u.pl/
http://www.jaslo4u.pl/
mailto:redakcja@jaslo4u.pl


§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę 

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem 

nagród. 

 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator jest uprawniony 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 oraz zmian specyfikacji nagrody. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.Jaslo4u.pl 

 

 

 


