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Brzeziny, 24.02.2022 r. 

REGULAMIN KONKURSU 

pn. „Wejściówka od Brzozka” 

 

§1 Organizacja 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Brzezinach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 

10/12, 95-060 Brzeziny, zwany dalej „MDK”. 

2. Konkurs trwa od 01.03.2022 r. do 31.05.2022 r. 

§2 Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 9 lat. 

2. Konkurs polega na ułożeniu obrazka maskotki Brzezin „Brzozka” z kawałków puzzli, które będzie 

można znaleźć w wydaniach nr 5-10 gazety „BIS”. 

3. W każdym wydaniu gazety będą ukryte po 4 puzzle, które należy wyciąć oraz przykleić na kartkę 

tak, by razem stworzyły one obrazek maskotki.  

4. By uzyskać puzzle należy zakupić gazetę. 

5. Każdy obrazek należy podpisać po drugiej stronie (imię i nazwisko uczestnika, wiek, telefon 

kontaktowy, imię i nazwisko rodzica/opiekuna). 

6. Prace należy dostarczać osobiście do redakcji BIS (ul. Sienkiewicza 16, budynek Urzędu Miasta, 

parter) do 31. maja 2022 roku. 

§3 Nagrody 

1. Organizator przewiduje nagrody dla pierwszych 10 osób w postaci biletu wstępu 

na przedstawienie z udziałem Pszczółki Mai oraz animacji z udziałem maskotek z Psiego Patrolu, 

które odbędą się 5. czerwca 2022 roku z okazji Dnia Dziecka. Termin przedstawienia może ulec 

zmianie. 

2. W przypadku rodzin wielodzietnych nagroda przysługuje jednemu dziecku. Dla pozostałych 

konieczne jest zakupienie biletu na przedstawienie. 

3. O kolejności prac decyduje data i godzina ich złożenia. 

4. Nagrodę należy odebrać w redakcji BIS. 
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§4 Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków jego Regulaminu oraz zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich 

przez ich prawnych opiekunów dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn. zm.). 

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji punktów niniejszego Regulaminu. 

4. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem, a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte 

polubownie. 

 

 

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach 

/-/ Joanna Kędzia-Kamińska 


