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REGULAMIN ZABAWY „PASZPORT RZEKI ODRY” 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zabawa jest organizowana pod nazwą „Paszport Rzeki Odry” 
2. Organizatorem Zabawy jest Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim. 
3. Partnerem i fundatorem nagród w zabawie jest firma Ekofabryka. 
4. Zabawa zostanie przeprowadzona w okresie 1 marca - 10 czerwca 2018 r. 
5. Celem zabawy jest promowanie wydarzenia pn. Rybobranie. 

§ 2 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE 

1. Uczestnikiem Zabawy („Uczestnik”) może być każde dziecko, którego przedstawiciel ustawowy 
lub opiekun prawny wyraził na to zgodę.  
2. W Zabawie biorą udział Paszporty zarejestrowane na stronie www.rybobranie.com 
3. Rejestracja Paszportu jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu  oraz wyrażeniem zgody na 
udział w Zabawie. 
4. Rejestracji Paszportu należy dokonać na stronie internetowej www.rybobranie.com w okresie      
1 marca - 1 maja. Po wskazanym terminie paszporty nie będą rejestrowane. 
5. Uczestnik może posiadać 1 Paszport. 
6. Zabawa polega na zebraniu przez Uczestnika 16 pieczątek w Paszporcie. Ostatnią pieczątkę 
otrzyma każdy Uczestnik, który w czasie drugiego dnia Rybobrania tj. 10 czerwca 2018 r. 
prawidłowo rozpozna 3 gatunki ryb.  
7. Informacja dotycząca miejsc odbioru pieczątek będzie systematycznie podawana na stronie 
www.rybobranie.com oraz na fanpage’u wydarzenia: https://www.facebook.com/events/
2063152597262300/ 
8. Udział w Zabawie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

§ 3 
NAGRODY 

1. Nagrodami w Zabawie są pluszowe zabawki oraz inne upominki ufundowane przez Partnera 
akcji - Ekofabrykę. 
2. Zdobywcami nagród w Zabawie są Uczestnicy, którzy w czasie trwania Zabawy uzbierają           
w Paszporcie 16 pieczątek. 
3. Każdy Uczestnik jest uprawniony do odbioru 1 nagrody  
4. Każdy Uczestnik otrzyma losowo wybraną przez siebie zabawkę/upominek. 
5. Odbiór nagrody wyłącznie w drodze osobistego stawienia się dnia 10 czerwca 2018 r.                 
w rybobraniowej Strefie dla Najmłodszych „FABRYKA PRZYGÓD”. 

http://www.rybobranie.com
http://www.rybobranie.com
http://www.rybobranie.com


�
§ 4 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Zabawie jest podanie przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
prawnego Uczestnika Zabawy adresu konta poczty elektronicznej, 
2. Przystępując do Zabawy i akceptując niniejszy regulamin przedstawiciel ustawowy lub opiekun 
prawny Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych 
przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Zabawy oraz w związku       
z wydaniem nagrody. 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zabawie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 
czasu opublikowania go na stronie. 
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Zabawy, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 
rozstrzyga Organizator. 


