Regulamin konkursu „Zadaj pytanie Mikołajowi”
§ 1 Organizator konkursu
Konsulat Honorowy Finlandii w Białymstoku
15-073 Białystok, ul. Starobojarska 15
§ 2 Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 5-12 lat z województwa podlaskiego.
§ 3 Temat konkursu
Zadaniem konkursowym jest przesłanie pytania, jakie dziecko chciałoby zadać Mikołajowi z
Rovaniemi podczas jego spotkania z białostoczanami na Rynku Kościuszki w dn. 1 grudnia
2019r.
§ 4 Zgłoszenie
1. Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu
w sposób wskazany w §5 Regulaminu. Zgłoszenie powinno zawierać:
• Pytanie do Mikołaja
• Imię i nazwisko oraz wiek autora (dziecka),
• Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
• Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna.
2. Poprawne zgłoszenie wymaga wyrażenia zgody na udział w konkursie wraz ze zgodą
na przetwarzanie danych osobowych autora pytania i rodzica/opiekuna prawnego
oraz zgodą na nieodpłatną publikację pytania.
3. Każdy uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie konkursowe.
§ 5 Termin i adres przesłania zgłoszenia
1. Zgłoszenie należy dostarczyć za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie
https://pfrr.pl/mikolaj/ do dnia 28 listopada 2019 r.
2. Zgłoszenia w formie papierowej można również dokonać wrzucając pytanie do urny
znajdującej się pod jednym ze wskazanych poniżej adresów:
A. Pijalnia Czekolady E. Wedel w Białymstoku,
Rynek Kościuszki 17, 15-421 Białystok
Termin zgłoszenia – 28 listopada 2019 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia sposobów/dróg dostarczania
zgłoszeń.
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§ 6 Zasady wyboru laureatów konkursu
1. Oceny pytań dokona Komisja konkursowa, w skład której wchodzą Organizator i
Kapituła konkursu.
2. Oceniane będą pomysłowość i oryginalność pytań.
3. Spośród nadesłanych zgłoszeń, Komisja dokona wyboru 3 (trzech) najciekawszych
pytań.
4. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 29 listopada 2019r. poprzez
opublikowanie listy laureatów na stronie internetowej Konsulatu Honorowego
Finlandii w Białymstoku (https://pfrr.pl/konsulat/) oraz na profilu Konsulatu na
portalu Facebook.
6. Z rodzicami/opiekunami prawnymi laureatów Organizator skontaktuje się
telefonicznie. W przypadku braku kontaktu z laureatem, Komisja konkursowa
wybierze kolejnego zwycięzcę.
§ 7 Nagrody
Nagrodą w konkursie jest możliwość osobistego zadania pytania Mikołajowi na scenie w dn.
1 grudnia 2019r. podczas imprezy miejskiej, w trakcie której Mikołaj z Rovaniemi zapali
lampki na miejskiej choince.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych pytań.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z
przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają
się one do publicznej prezentacji.
3. Osoby, które nie spełniają któregoś z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie
zdyskwalifikowane.
4. Dane
osobowe
uczestników
konkursu
będą
chronione
zgodnie
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz.Urz.UE.L. 2016.119.1) określonego jako RODO oraz z Ustawą o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000 z późn. zm.).
5. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie internetowej Konsulatu
Honorowego Finlandii w Białymstoku (https://pfrr.pl/mikolaj/).
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
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