
600-lecie Krzywej Wieży                   
 

 
REGULAMIN KONKURSU 

„ZDOBĄDŹ KRZYWĄ WIEŻĘ I WYGRAJ NAGRODĘ!” 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie, rodzaj 
nagrody i sposób jej uzyskania. 

2. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, 57-200 
Ząbkowice Śląskie, zwany dalej Organizatorem. 

3. Fundatorem nagrody są Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o. o., ul. Bartnica 70, 
57-451 Bartnica. 

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 
www.zabkowiceslaskie.pl.  

§2 
CELE KONKURSU 

1. Konkurs jest organizowany z okazji rocznicy 600-lecia Krzywej Wieży, przypadającej  
w 2013 roku. 

2. Celem konkursu jest promocja Krzywej Wieży - największego zabytku Ząbkowic Śląskich oraz 
zapoznanie z zabytkiem mieszkańców i turystów. 

 
§3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Konkurs ma charakter otwarty, udział w konkursie jest dobrowolny. 
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne bez ograniczeń wiekowych. 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest opłacenie wstępu do Krzywej Wieży                         
w Ząbkowicach Śląskich w terminie objętym konkursem. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za wiedzą i zgodą rodziców lub 
opiekunów prawnych. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Organizatorów oraz zgodę na podanie danych osobowych i ich przetwarzanie na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik Konkursu wyraża 
zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora oraz w 
mediach i prasie lokalnej. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych 
osobowych i żądać ich zmiany lub usunięcia. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu. 
6. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki: 

a) w okresie trwania Konkursu opłacić wstęp do Krzywej Wieży zgodnie  
z obowiązującym cennikiem zachowując paragon potwierdzający dokonanie zakupu,  

b) pobrać i zachować kupon konkursowy wydawany przy opłaceniu wstępu do Krzywej 
Wieży, 

c) być obecnym z dowodem tożsamości/legitymacją szkolną oraz zachowanym paragonem  
i kuponem w dniu losowania kuponów biorących udział w Finale Konkursu, w przypadku 
osoby niepełnoletniej – obowiązkowa obecność rodzica lub opiekuna prawnego. 

7. Każdy kupon konkursowy opatrzony jest pieczęcią Organizatora oraz indywidualnym 
numerem identyfikacyjnym. Kupony nieopieczętowane są nieważne. 

8. Dopuszcza się możliwość wielokrotnego opłacenia wstępu do Krzywej Wieży przez jedną 
osobę – każdorazowo należy pobrać i zachować kupon wraz z paragonem. 
 
 
 
 

http://www.zabkowiceslaskie.pl/


 
9. W przypadku opłacenia wstępu grupowego wydawany jest jeden paragon, wówczas każdy 

członek grupy zobowiązany jest do pobrania i zachowania indywidualnego kuponu. Wydany 
paragon jest obowiązującym dla każdego indywidualnego kuponu – Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za niezachowanie, przywłaszczenie lub zagubienie paragonu przez 
któregokolwiek członka grupy ani nie przyjmuje roszczeń z tytułu jego zaginięcia do wydania 
kopii paragonu bądź innego dowodu zastępczego potwierdzającego opłacenie wstępu do 
Krzywej Wieży.  

10. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie paragonu wraz z kuponem konkursowym                
o identycznym numerze jak na wylosowanym kuponie. 
 

§4 
CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs trwa od 7 czerwca 2013 r. od godz. 9.00 do 8 czerwca 2013 r. do godz. 20.00 – 
osoby, które w tych dniach opłacą wstęp i wejdą na krzywą wieżę oraz zachowają paragon  
i kupon konkursowy wezmą udział w losowaniu nagrody.   

2. Ostatnie wejście dla zwiedzających objęte konkursem przypada na dzień 8 czerwca do godz. 
20.00. Po godzinie 20.00 dnia 8.06.2013 kupony konkursowe nie będą wydawane. 
 

§5 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

3. Nagrodą w konkursie jest telewizor LED 40’ FULL HD, o wartości 2 000 zł (dwa tysiące złotych) 
ufundowany przez Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy. 

4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela 
gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej 
producenta lub sprzedawcy.  

§6 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 

1. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagrody odbędzie się w dniu 8 czerwca 2013 r.      
ok. godz. 21.00 podczas V POTWORNEGO ZLOTU MOTOCYKLOWEGO MOTOFRANKENSTEIN 
na plantach zamkowych. 

2. W przypadku wylosowania kuponu osoby nieobecnej w dniu Finału, Organizator pomija 
wylosowany kupon i losuje kolejny do czasu wylosowania kuponu osoby obecnej w dniu 
Finału Konkursu. 

3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
4. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

www.zabkowiceslaskie.pl  do dnia 11 czerwca 2013 r. 

§7 
UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku: 
a) gdy w oznaczonym terminie nikt nie weźmie udziału w konkursie,  
b) jeżeli zostaną stwierdzone niezgodności z regulaminem. 

§8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podawania 

przyczyny, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 
Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej 
Organizatora: www.zabkowiceslaskie.pl.    

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora,               
a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

4. Interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi. W sprawach nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem zastosowanie ma wyłącznie interpretacja Organizatora. 

5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu 
Konkursu. 
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