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REGULAMIN KONKURSU 

„Poznaj swoje miasto” 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Poznaj swoje 

miasto" zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, 

NIP 5291799245, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator oraz firma Capital Ski.  

4. Administratorem danych osobowych, udostępnianych przez uczestników konkursu jest 

Organizator, dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i przekazania 

nagród laureatom.  

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do 

przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane 

przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.   

6. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zabytkowych willach Milanówka. 

7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na 

temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora 

(Zespół ds. Promocji Miasta Urzędu Miasta Milanówka) 

§2 

Uczestnicy konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział nieletni mieszkańcy Milanówka. 

2. Prace  wykonane przez nieletnie dzieci do Konkursu zgłaszane są przez  ich opiekunów 

prawnych. 

3. Uczestnik oświadcza, że: 
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a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje 

do Konkursu; 

c.  wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią 

dotycząc procedury odbioru nagrody i ja w pełni akceptuje; 

d.  wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w Konkursie; 

e. nie jest pracownikiem lub współpracownikiem organizatora;   

§3 

Przebieg konkursu, czas trwania,  nagrody i zasady uczestnictwa 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego na oficjalnej stronie Urzędu 

Miasta Milanówka (http://www.milanowek.pl/). 

2. Czas trwania Konkursu od 19.05.2021r.  do 26.05.2021r. do godz. 12.00. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy odwiedzić jak najwięcej punktów na szlaku 

turystycznym „wille milanowskie”, zrobić zdjęcia i przesłać je na adres: 

promocja@milanowek.pl do dnia 26.05.2022 r., do godz. 12.00  

4. Osiem osób, które odwiedzi największą ilość miejsc i prześle zdjęcia otrzyma nagrodę 

w postaci: vouchera (na 4 czerwca, godz. 12.00) do Capital Ski (jedyne w Warszawie 

całoroczne stoki pod dachem), bidonu i smyczy z herbem miasta oraz przewodnika 

„Wille Milanowskie”.  

5. W przypadku takiej samej ilości zdjęć, o wygranej decyduje kolejność zgłoszeń.  

6. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności 

dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisje Konkursową, złożoną z 2 

osób oddelegowanych przez Organizatora.  

7. Informacja o Laureatach Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora po 

rozstrzygnięciu Konkursu w dniu 27.05.2022 r. na oficjalnym profilu Urzędu Miasta 

Milanówka (www.facebook.com/MilanowekMiastoOgrod) na Facebooku oraz na 

stronie internetowej miasta. 

http://www.milanowek.pl/
mailto:promocja@milanowek.pl
http://www.facebook.com/MilanowekMiastoOgrod
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8. Dodatkowo Laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora poprzez wiadomość 

email, na adres, z którego przyszło zgłoszenie konkursowe.  

9. Nagrody będą do odbioru w namiocie Urzędu Miasta, w dniu 28.05.2022 r. w 

godz.12.00-15.00 podczas wydarzenia „Dzień Dziecka”, odbywającego się na parkingu 

przy UM, ul. Kościuszki 45.  

§ 4 

Uwagi końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.05.2022 r. i obowiązuje do dnia 28.05.2022 r.  

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa.  

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Urzędu Miasta 

(www.milanowek.pl). 

4.  Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

5. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Milanówka w 

Zespole ds. Promocji Miasta, pod adresem mailowym promocja@milanowek.pl. 
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