REGULAMIN
Konkursu pod nazwą „Wymyśl imię dla suma” Gospodarstwa Rybackiego Siemień
Spółka z o.o. w Siemieniu
I. Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu na imię żeńskie dla suma jest Gospodarstwo Rybackie Spółka z o.o.
w Siemieniu
II. Cel konkursu
Celem konkursu jest wybór najciekawszego imienia dla suma a właściwie sumicy, która od
wielu lat hodowana jest w naszym Gospodarstwie.
III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum
na terenie Gminy Siemień, którzy w odpowiednim terminie złożą propozycję imienia
do Wychowawcy w swojej szkole.
2. Jedna osoba może złożyć tylko jedną propozycję imienia.
3. Imię powinno być jednoczłonowe rodzaju żeńskiego.
4. Propozycje imienia należy składać do dnia 30 października 2015 r.
Do złożonej propozycji należy załączyć następujące dane:
- imię i nazwisko uczestnika
- klasa, nazwa i adres szkoły
- imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela lub rodzica)
5. Do zapoznania się z regulaminem konkursu zobowiązani są rodzice bądź opiekunowie
niepełnoletniego uczestnika.
6. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
IV. Przebieg i rozstrzygnięcie konkursu
1. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji, Komisja Konkursowa wybierze
najciekawsze imię dla sumicy i tym samym wyłoni zwycięzcę konkursu.
2. W przypadku, gdy propozycji tego samego imienia będzie kilka – wśród
zgłaszających odbędzie się komisyjne losowanie.
3. W skład Komisji Konkursowej wejdą pracownicy Gospodarstwa Rybackiego Siemień.
4. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na dzień 10 listopada 2015 r.
Imię i nazwisko zwycięzcy oraz nazwa szkoły, której jest uczniem zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Gospodarstwa Rybackiego w Siemieniu
www.siemien.com.pl
5. Nagrodą w konkursie będzie Atlas ryb + niespodzianka dla zwycięzcy oraz 10 nagród
książkowych, które będą rozlosowane wśród wszystkich uczestników biorących udział
w konkursie.
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V. Postanowienia końcowe
1. Dane uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody.
2. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska i miejsca
zamieszkania na stronie internetowej Gospodarstwa.
3. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie www.siemien.com.pl
4. Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy biura Gospodarstwa Rybackiego
Spółka z o.o. w Siemieniu pod nr tel. 83 354 70 04
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