
ZARZĄDZENIE NR 182/2016 

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ogłoszenia konkursu „Krzyżówka z nagrodami” 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                       

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Prezydent Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego zarządza,  co  następuje: 

 

 § 1. Ogłaszam konkurs „Krzyżówka z nagrodami”, który przeprowadzany będzie               

za pośrednictwem gazety „Kocham Tomaszów”, wydawanej przez Gminę Miasto Tomaszów 

Mazowiecki. 

 

 § 2. Szczegółowe zasady organizacji konkursu regulują Zasady udziału w konkursie 

„Krzyżówka z nagrodami” stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 § 3. Powołuję Komisję konkursową do zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu 

konkursu, a w szczególności  dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Krzyżówki             

oraz wyłonienia osób nagrodzonych losowania nagród w składzie: 

 

1. Zofia Szymańska  - Przewodniczący Zespołu, 

2. Joanna Szczepańska  - Członek Zespołu, 

3. Małgorzata Śmiechowicz  - Członek Zespołu, 

4. Monika Tazbir  - Członek Zespołu, 

5. Paweł Kędziora  - Członek Zespołu. 

 

 § 4. Za pracę w Komisji członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

 

 § 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Promocji                   

i Turystyki.  

 

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 



          Załącznik Nr 1  

          do Zarządzenia Nr 182/2016 

          Prezydenta Miasta  

          Tomaszowa Mazowieckiego 

          z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE „KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze zasady określają ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Krzyżówka                        

z nagrodami”, zwanym dalej „Krzyżówką”, opublikowanym w gazecie „Kocham Tomaszów”, 

zwanej dalej „gazetą”. 

2. Organizatorem Krzyżówki jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki z siedzibą                        

w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W. 10/16. 

3. Osoba biorąca udział w Krzyżówce, zwana dalej „Uczestnikiem”, wyraża zgodę                         

na zastosowanie wszystkich warunków określonych w niniejszych zasadach.  

4. Udział w Krzyżówce mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne. 

 

§ 2 

Komisja 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności  

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Krzyżówki oraz wyłonienia osób nagrodzonych, 

Organizator powoła Komisję w skład której będzie wchodzić pięciu przedstawicieli Urzędu 

Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.  

2. Komisja konkursowa pracuje w składzie minimum trzyosobowym. 

 

§ 3 

Zasady uczestnictwa w Krzyżówce 

1. Udział w Krzyżówce polega na ułożeniu prawidłowego hasła Krzyżówki oraz złożeniu 

prawidłowo wypełnionego kuponu, zawierającego imię, nazwisko, adres, telefon, datę 

urodzenia oraz poprawne hasło w budynku Informacji Turystycznej na pl. Kościuszki 29                        

lub przesłaniu kuponu na adres: Informacja Turystyczna, pl. Kościuszki 29, 97-200 

Tomaszów Mazowiecki w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Krzyżówka”. 

2. Termin na doręczenie prawidłowego hasła mija 14. dnia od daty ukazania się gazety                   

o godzinie 15.30. Decyduje data i godzina wpływu kuponu. 

3. Wśród Uczestników, którzy w wyznaczonym terminie nadeślą lub dostarczą prawidłowe 

rozwiązanie Krzyżówki, rozlosowanych zostanie 5 nagród. 

4. Kupony z hasłem nadesłane po terminie nie wezmą udziału w losowaniu nagród. 



 

5. Nagrody rozlosowane będą spośród wszystkich Uczestników określonych w ust. 3,                 

z zastrzeżeniem,  że jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. W przypadku kiedy 

podczas losowania nagród Uczestnik zostanie wylosowany kilkakrotnie, wygrywa nagrodę, 

którą wylosowano jako pierwszą. 

6. Ogłoszenie hasła oraz losowanie nagród odbędzie się w terminie do 28 dni od daty ukazania 

się gazety. Wyniki zamieszczone zostaną na stronie: www.tomaszow-maz.pl    

7. Uczestnik, który zostanie wylosowany, będzie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie              

przez Organizatora o tym fakcie.  

8. Trzykrotne nieodebranie przez laureata Krzyżówki telefonu oznacza rezygnację z nagrody. 

Prawo do uzyskania nagrody przechodzi na innego Uczestnika wylosowanego                            

w dodatkowym losowaniu.  

9. Każdy z laureatów Krzyżówki może zrezygnować z wylosowanej nagrody. Wówczas prawo                    

do uzyskania nagrody przechodzi na innego Uczestnika wylosowanego w dodatkowym 

losowaniu. 

10. Dodatkowe losowanie jest przeprowadzane niezwłocznie w przypadku trzykrotnego 

nieodebrania przez laureata Krzyżówki telefonu lub w przypadku rezygnacji z wylosowanej 

nagrody. Wylosowana osoba zostanie powiadomiona o wygranej w sposób opisany            

w pkt. 7. W przypadku kolejnego trzykrotnego nieodebrania telefonu przez nowo 

wylosowanego laureata Krzyżówki lub rezygnacji przez niego z wylosowanej nagrody 

następują kolejne dodatkowe losowania, aż do skutecznego wyłonienia i powiadomienia 

laureata oraz przyjęcia przez niego wylosowanej nagrody.  

11. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na jej równowartość w gotówce                

lub zamiany na inną nagrodę. 

 

§ 4  

Odbiór nagród 

1. Laureat odbierze nagrodę osobiście w miejscu i w terminie, który zostanie ustalony podczas 

rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 pkt. 7.  

2. Nieodebranie przyznanej nagrody w ciągu tygodnia od ustalonej daty odbioru oznacza 

wygaśnięcie prawa do nagrody. Nieodebrana nagroda będzie wykorzystana w kolejnej 

edycji Krzyżówki. 

 

§ 5 

Postanowienia Końcowe 

1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, adres, telefon, data 

urodzenia) dla celów organizacji Krzyżówki zgodnie z ustawą o ochronie danych 



osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). 

Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania,            

a także prawo żądania ich usunięcia, z zastrzeżeniem, iż odmowa podania danych                   

lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić wydanie wylosowanej nagrody.  

2. Uczestnik biorący udział w Krzyżówce - w przypadku wygranej - wyraża zgodę                        

na opublikowanie imienia i nazwiska wraz ze zdjęciem z wręczania nagrody na stronie 

www.tomaszow-maz.pl oraz na łamach gazety „Kocham Tomaszów”. 

3. Regulamin Krzyżówki jest dostępny dla Uczestników Krzyżówki u Organizatora                        

oraz na stronie internetowej www.tomaszow-maz.pl 

 


