
REGULAMIN KONKURSU  

„Mikołajki z GOKiT-em” 

 

Cele konkursu 

1. Kultywowanie tradycji związanych z Mikołajkami oraz Świętami Bożego Narodzenia. 

2. Promowanie wśród mieszkańców wiedzy na temat gminy Dorohusk. 

3. Aktywizacja mieszkańców gminy Dorohusk. 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku. 

Sponsorzy konkursu 

1. Gmina Dorohusk 

2. Stacja Obsługi Akumulatorów - Michał Matwiejczuk 

3. Sweet Artist 

4. Lady Marion Bielizna 

5. Gabinet Fizjoterapii „KLAMED” - Klaudia Potocka 

6. Salon Kosmetyczny „Babskie Sprawki” 

7. Mobilne Usługi fryzjerskie „BRZYTWA” - Anna Kitaszewska 

8. Sklep Przemysłowo Gospodarczy - Waldemar Ruszkiewicz 

9. PPHU „JOANNA” - Joanna Łobaczuk 

10. Sklep Spożywczo Przemysłowy - Artur Mazurek 

11. Apteka „ZIELONA” w Dorohusku 

12. Gminna Biblioteka Publiczna w Dorohusku 

13. Bożena i Wiesław Kozłowscy 

14. Piotr Derkacz 

15. Beata Soczyńska 

16. Ewelina Łoś 

17. Ewelina Stefanek 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs przeznaczony jest tylko dla mieszkańców gminy Dorohusk. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny.  

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 6 do 17 grudnia 2021 r. na portalu społecznościowym 

Facebook, na koncie GOKiT w Dorohusku pod adresem: facebook.com/dorohuskgokit. 

4. W czasie trwania konkursu, w dni powszednie pomiędzy godz. 11:00, a 15:00 publikowane będzie jedno 

pytanie o tematyce mikołajkowej, świątecznej lub związanej z gminą Dorohusk. 

5. Wraz z pytaniem publikowana będzie również informacja o narodzie/nagrodach możliwych do zdobycia 

danego dnia. 

6. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy udzielać pod pytaniem w komentarzu. 

7. Każdy uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi danego dnia. 

8. Przy wyłanianiu zwycięzców nie będą brane pod uwagę: 

• komentarze edytowane, 

• komentarze z kont fikcyjnych oraz kont, które nie zawierają wiarygodnych danych personalnych (imię 

i nazwisko), 

• drugie i kolejne komentarze napisanego z tego samego konta danego dnia, 

• komentarze osób, które w obecnej edycji konkursu dwukrotnie zostały zwycięzcami. 



9. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku, ani 

członkowie najbliższych rodzin tych pracowników (przez najbliższych członków rodziny rozumie się 

dzieci, dzieci przysposobione, rodzeństwo oraz małżonków). 

10. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem 

towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze 

strony Facebooka. 

Wyłonienie laureatów 

1. Zwycięzcą lub zwycięzcami (w zależności od ilości nagród do wygrania danego dnia) będą pierwsze 

osoby, które odpowiedzą poprawnie na konkursowe pytanie. 

2. Po zweryfikowaniu dostatecznej ilości poprawnych odpowiedzi Organizatorzy będą informowali 

uczestników o zakończeniu konkursu i zwycięzcach. 

3. Zwycięzcy otrzymają nagrody w kolejności podanej danego dnia, w poście z pytaniem konkursowym. 

Pierwsza poprawna odpowiedź – nagroda nr 1, druga poprawna odpowiedź – nagroda nr 2 itd. 

Nagrody 

1. Nagrody w konkursie są ufundowane przez Sponsorów konkursu „Mikołajki z GOKiT-em”. 

2. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do odbioru nagrody w Gminnym Ośrodku Kultury i Turystyki w 

Dorohusku. Przed odbiorem nagrody należy skontaktować się telefonicznie z GOKiT, tel. 82 566 18 13 

(w celu ustalenia szczegółów odbioru).  

3. Nagrody można odbierać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00, najwcześniej następnego dnia 

po wygranej. 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie „Mikołajki z GOKiT-em” jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu „Mikołajki z 

GOKiT-em”. 

2. Uczestnicy przystępujący do konkursu, w przypadku zdobycia nagrody, wyrażają zgodę na publikację 

swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej GOKiT w Dorohusku 

(www.gokitdorohusk.pl) oraz portalu społecznościowym Facebook na koncie GOKiT w Dorohusku. 

3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz prawo rozstrzygania spraw, które nie zostały w nim 

uregulowane przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

4. Udział w konkursie „Mikołajki z GOKiT-em” jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu „Mikołajki z 

GOKiT-em” zamieszczonych przez użytkowników w serwisie Facebook 

 

 


