
                                           REGULAMIN KONKURSU 

  

 

                 „ Zbieraj  pieczątki  Machinobotów i wygraj wyjątkowe nagrody.”       

 

                                         

                                             §1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu „Zbieraj pieczątki Machinobotów i wygraj wyjątkowe 

nagrody” (zwane dalej „Konkursem”),  jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Konkurs rozpocznie się dnia 10 czerwca 2017 roku o godzinie 9:00 i trwać będzie do 

godziny 19:30 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu trwania Industriady o godzinie 20:00 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

6. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych. 

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy 

bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie i realizację konkursu, a także osoby 

współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy. 

8. Uczestnik oświadcza,że: 

• zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje 
do Konkursu; 

• wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią 
Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje; 

• wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych  
z uczestnictwem w Konkursie; 

 

                                                §2 Zasady Konkursu 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy zaopatrzyć się  w mapę  do zbierania 

pieczątek i wyruszyć  w wędrówkę po naszych obiektach, w których znajdują się 

Machinoboty.  

2. Celem Konkursu jest zebranie 10 pieczątek Machinobotów na ostatnim skrzydle 

mapy konkursowej. 

3.  Kolejność  tras jest dowolna. Uczestnik, który uzbiera wystarczającą ilość pieczątek  

weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.  

4. Mapę można pobrać w każdym Punkcie Kasowym znajdującym się w  obiektach 

należących do Muzeum, w Punkcie Informacyjnym  INDU-INFO  znajdującego się  na 

terenie Parku 12 C lub pobrać i wydrukować na stronie internetowej kopalni Guido 



(http://kopalniaguido.pl/index.php) lub na stornie internetowej Królowa Luiza  

(http://www.sztolnialuiza.pl/).  

5. Szczegółowy wykaz lokalizacji Machinobotów znajduje się na  mapie konkursowej. 

6. Pieczątki będą przybijane na mapach, w wyznaczonym do tego miejscu, przez 

Organizatora w Punktach Kasowych. 

7. Uczestnik Konkursu, który uzbiera wystarczającą ilość pieczątek musi wypełnić pole 

ze swoimi danymi znajdującymi  się na ostatniej stronie mapy konkursowej, a 

następnie wrzucić ją do specjalnej urny zanjdującej się na terenie Parku 12 C. 

Pozostała część ostatniej strony skrzydła mapy konkursowej wraz ze zdobytmi 

pieczątkami Machinobotów musi być zachowana i okazana Oraganizatorowi przy 

odbiorze nagrody. 

 

 

 

 

                                              § 4 Nagrody 

 

1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 10.06.2017 o godz. 20.30 na terenie Parku 12C  

 

 

                                               § 7 Postanowienia końcowe 

 

 

1. Regulamin obowiązuje 10.06.2017 od godziny 8:00 do godziny 23:59   

2. W kwestiach nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą 

przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Regulamin znajduje się na stronie http://www.kopalniaguido.pl 
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