REGULAMIN Konkursu pn. „GAZETA SPEŁNIA MARZENIA”
1. Nazwa Konkursu
Konkurs dla młodych par małżeńskich prowadzony jest pod nazwa „Gazeta Spełnia Marzenia”, dalej
zwany „Konkursem”.
2. Organizator Konkursu
2.1 Organizatorem Konkursu jest wydawca gazety „Twój Głos” – Firma Wydawnicza Michał
Gawryołek, ul. Szkolna 1, 08-500 Ryki.
3. Miejsce, czas trwania i zgłoszenia do Konkursu
3.1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy rozpoczyna się 01.08.2018 roku i trwać będzie
do 30.11.2018 roku. W tym okresie czekamy na zgłoszenia Uczestników. Drugi etap potrwa od 5 do
17 grudnia 2018 roku. W tym czasie odbędzie się głosowanie SMS-owe, które wyłoni laureatów.
3.2. Konkurs prowadzony będzie na terenie powiatów: ryckiego, garwolińskiego, co oznacza, że mogą
do niego przystąpić wszyscy mieszkańcy z tego terenu.
3.3. Zgłoszenia do Konkursu będą się odbywały w redakcjach, pocztą tradycyjną, lub pod wskazanym
adresem e-mail.
Redakcja w Rykach:
„Twój Głos”, ul. Szkolna 1, 08-500 Ryki, redakcja@twojglos.pl
Oddział Redakcji w Dęblinie:
„Twój Głos”, ul. PCK 4, 08-530 Dęblin, redakcja@twojglos.pl
Redakcja w Garwolinie:
„Twój Głos”, ul. Kościuszki 22 B, 08-400 Garwolin, redakcja@twojglos.pl
4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
4.1. W Konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec powiatów wymienionych w punkcie 3.2.
4.2. Pracownikom Organizatora oraz podmiotom, którzy wykonują czynności na jego zlecenie, ich
małżonkom, a także ich krewnym lub powinowatym w linii prostej, nie przysługuje prawo udziału w
Konkursie.
4.3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
a. zgłoszenie się do udziału w Konkursie poprzez przyniesienie do Redakcji lub przysłanie pocztą
tradycyjną bądź elektroniczną zdjęcia lub zdjęć Pary Młodej ze świadkami lub gośćmi weselnymi oraz
zdjęć ślubnych z sesji plenerowych. Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na publikację zdjęć i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
b. podanie w zgłoszeniu danych Pary Młodej: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (miejscowość),
nazwy parafii i daty ślubu, numeru telefonu oraz adresu, pod który Organizator wyślę ewentualną
nagrodę. W przypadku braku adresu, nagroda będzie do odebrania w Redakcji. Dane osobowe, o

których mowa, będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu i będą przechowywane oraz
wykorzystywane zgodnie z wytycznymi zawartymi w RODO.
4.4. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 4.3 powyżej poświadcza pracownik Redakcji
odbierający zgłoszenia Czytelników. Redakcja nie weryfikuje danych, nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie nieprawidłowości wynikające z błędów innych jednostek.
4.5. Redakcja przez cały okres trwania Konkursu gromadzi zgłoszenia, które co tydzień podsumowuje
publikując wybrane zdjęcia w danym numerze Tygodnika. Za publikację zdjęcia lub zdjęć Uczestnik
otrzyma nagrodę - oprawioną w ramę wybraną fotografię.
4.6. Osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 4.1 poprzez samo dokonanie czynności faktycznych, o
których mowa w pkt. 4.3. lit. a-b, przyjmuje warunki Regulaminu oraz staje się Uczestnikiem
Konkursu.
4.7. Laureatów Konkursu wybiorą czytelnicy w głosowaniu SMS-owym. Głosowanie potrwa od 5 do
17 grudnia 2018 roku, a wyniki zostaną opublikowane w 19 grudnia 2018 roku na łamach „Twojego
Głosu”. Nagrodzimy trzech Uczestników Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę głosów.
5. Nagrody w Konkursie
5.1. Nagrody w konkursie fundują firmy:
a) Hotel Oskar Business&SPA w Puławach, ul. Dęblińska 1. Nagroda za 1 miejsce: Masaż dla dwojga przyjemny i relaksujący masaż we dwoje. Idealny na wspólny relaks czy odpoczynek. Ma działanie
odprężające, relaksujące i zmniejszające napięcie psychiczne, które tak często towarzyszy
człowiekowi we współczesnym świecie. Pozwala odzyskać zdrowie, dobre samopoczucie i
wewnętrzną równowagę. Dodatkowo 3 godzinny pobyt w strefie wellness, gdzie do dyspozycji
Państwa będzie basen rekreacyjny z kaskadami wodnymi, leżakami oraz słoneczną łąką.
Uzupełnieniem strefy basenowej jest jacuzzi, salon wypoczynkowy z tężnią solankową, ścieżka
wrażeń, kubeł z zimną wodą dla odważnych oraz saunarium składające się z saun takich jak Infrared,
fińska, parowa.
b) Jakubowa Izba w Niwie Babickiej 91. Nagroda za 2 miejsce: Romantyczny wieczór w blasku świec
dla Pary.
c) Firma AVON – okręgowy menadżer sprzedaży Jolanta Kostyra. Nagroda za 3 miejsce: Zestaw
kosmetyków dla Niej i dla Niego.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne, bez
podawania przyczyn dokonanych zmian, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
6. Klauzule informacyjne
6.1. Organizator Konkursu informuje, że Administratorem danych osobowych jest Firma Wydawnicza
Michał Gawryołek, ul. Szkolna 1, 08-500 Ryki. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu
„Gazeta spełnia marzenia” na podstawie Regulaminu Konkursu. Dane laureatów Konkursu zostaną
przekazane firmom: Hotel Oscar w Puławach, Jakubowa Izba, Avon Jolanta Kostyra w celu przesłania
zdobytych nagród. Dane uczestników Konkursu zostaną przekazane firmie Bild Presse Polska sp. z o.o.

sp. k., ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź w celu założenia i przeprowadzenia akcji głosowania SMS. Dane
osobowe będą przechowywane do odwołania zgody lub przez okres przedawnienia roszczeń
przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
- uzyskania od Administratora danych dostępu do tych danych, do ich sprostowania, żądania
usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu do Administratora wobec przetwarzania danych;
- przeniesienia swoich danych;
- cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przekazanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w Konkursie.

