
REGULAMIN KONKURSU 

NA SKARPETĘ ŚWIĄTECZNĄ 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Pływalnia Miejska „Nawa” Sp. z o.o. ul. B. Prusa 6A,                

96-100 Skierniewice.  

2. Tematem Konkursu jest wykonanie własnoręcznie Skarpety Świątecznej na prezenty                    

z zastrzeżeniem techniki: kształt skarpety powinien być wykonany ze sztywnego papieru 

(np. karton, brystol, tektura) i ozdobiony dowolną techniką.  

3. Prace konkursowe należy dostarczyć do Pływalni Miejskiej NAWA, ul. B. Prusa 6A                    

w Skierniewicach (do kasy Pływalni) w dniach: od 16.12.2019 do 19.12.2019 w godzinach 

6:10 - 21:45.  

4. Jedna osoba może wykonać 1 pracę konkursową.  

5. Konkurs skierowany jest do dzieci oraz młodzieży w wieku szkolnym.  

6. Każda praca, aby wzięła udział w konkursie, powinna posiadać: imię i nazwisko 

Uczestnika oraz Jego wiek.  

7. Autor najciekawszej pracy otrzyma Nagrodę: 

-  I Nagroda: VOUCHER OPEN bez limitu czasu (dla jednej osoby na jeden dzień) do „Candy 

Park” Gigantyczny Park Dmuchańców, ul. Żeromskiego 6, Rzgów.  

- II Nagroda – Nagroda niespodzianka. 

- III Nagroda – Nagroda niespodzianka. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.12.2019r. w godzinach 19:00 -21:30 podczas 

imprezy Christmas Pool Party, odbywającej się w PM NAWA w Skierniewicach. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych. Prace  nie będą 

zwracane.  

10. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

11. Regulamin Konkursu dostępny jest w PM NAWA oraz na stronie: www.nawa-

skierniewice.pl 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

13. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu                 

oraz równoznaczne ze zgodą na utrwalenie  i eksponowanie wizerunku uczestnika w celu 

promocji Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz na podstawie  art. 9 ust. 2 pkt                

a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 

95-46/WE.  
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