
REGULAMIN KONKURSU 

APLIKACJA „KURIERA WARECKIEGO” 
 

1. ORGANIZATOR 
Organizatorem konkursu jest Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” w Warce - ul. Długa 3, 

05-660 Warka, tel. +48 667 22 70, dworek@dworek.warka.pl.   

 

2. CEL 
Konkurs organizowany jest w celu promocji nowopowstałej aplikacji miesięcznika „Kurier Warecki” 

na urządzenia mobilne.   

 

3. UCZESTNICY KONKURSU  
a) Uczestnikiem konkursu mogą być osoby zameldowane lub zamieszkujące w gminie Warka.  

b) Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/ opiekuna 

prawnego, którą osoba niepełnoletnia powinna okazać w przypadku wygrania nagrody i odbierania 

jej.  

c) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej”. 

 

4. TERMINY 
Rozpoczęcie konkursu 25 kwietnia 2019r. Konkurs będzie odbywał się cyklicznie, o dacie 

zakończenia konkursu poinformuje organizator. 

 

5. WYMAGANIA TECHNICZNE  

Pobranie na urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet, komputer) Aplikacji „Kurier Warecki”, która 

dostępna jest w Google Play (Sklep Play) a przygotowana została przez MobApki.pl. 

 

6. ZASADY KONKURSU 
Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać na swoim urządzeniu aplikację „Kurier Warecki”. O 

rozpoczęciu konkursu użytkownicy aplikacji zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości. Konkurs 

będzie polegał na wykonywaniu instrukcji zawartych w komunikacie, może to być np. wysłanie maila 

na wskazany adres, zadzwonienie pod wskazany numer telefonu. O zakończeniu konkursu czyli 

rozdaniu wszystkich przewidzianych nagród posiadacze aplikacji również zostaną powiadomieni 

poprzez wiadomość dostarczona poprzez aplikację. 

 

7. NAGRODY  
Nagrody przewidywane w konkursach będą obejmowały lokalne produkty i usługi takie jak: bilety 

wstępu, kupony rabatowe, bony na produkty lub usługi. Zwycięzcy są zobowiązani do odbioru nagród 

osobiście w siedzibie Organizatora. Podczas odbioru nagrody należy pokazać zainstalowaną aplikacje 

„Kurier Warecki”. Jednemu uczestnikowi konkursu może zostać przyznana nie  więcej niż jedna 

nagroda w okresie 30 dni.  

 

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebranie nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. W przypadku nieodebrana nagrody przez 7 dni kalendarzowych 

przepada ona i może zostać przeznaczona do kolejnej edycji konkursu. 

b) Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.  

c) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność oraz 

prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.  

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika 

konkursu. 

e) W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem dany Uczestnik może zostać 

wykluczony z Konkursu. 

 


