
REGULAMIN KONKURSU  

 

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa cele, warunki uczestnictwa i zasady, sposobu oceny oraz terminy 

konkursu „ Graj i wygrywaj z Nemo”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest „ Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” 

 Sp. z o.o. zwane dalej „ Organizatorem”. 

3. Informacje na temat konkursu zamieszczane są na oficjalnej stronie Nemo 

https://www.nemo-wodnyswiat.pl/  w zakładce „ Aktualności”. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie WWW Konkursu, a uroczyste 

wręczenie nagród laureatom odbędzie się w czasie imprezy wybranej w danym roku 

przez Organizatora. Informacja o wyborze tej imprezy zostanie ogłoszona na Stronie 

WWW Konkursu. 

ROZDZIAŁ II: CEL KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najciekawszych tytułów 

wymienionych gier oraz inicjatyw związanych z nowoczesnymi wydanymi po polsku 

grami planszowymi w Polsce.  

2. Równoważnym celem jest promocja idei gier planszowych jako ciekawego sposobu 

spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijającego nie tylko 

intelektualnie, ale również społecznie. 

ROZDZIAŁ TRZECI: DEFINICJE 

1. Grą planszowa, dalej zwaną również grą, w rozumieniu niniejszego Regulaminu są, 

poza grami planszowymi, także niekolekcjonerskie gry karciane, kierowane do dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

2. Komitet Organizacyjny wyznaczony jest przez Organizatora. Komitet Organizacyjny 

reprezentuje Organizatora, sprawuje nadzór nad Konkursem oraz koordynuje prace 

związane z przebiegiem Konkursu, w tym powołanie członków Kapituły Konkursu, 

ustalenie terminów poszczególnych etapów Konkursu, przeprowadzenie głosowania  

i wręczeniem nagród. Minimalna liczba członków Komitetu Organizacyjnego to 3 

osoby. 

3. Kapituła Konkursu, zwana dalej Kapitułą, to grono osób, wyznaczonych przez 

Organizatora w celu przyznawania nagród w Konkursie.  



ROZDZIAŁ CZWARTY: WARUNKI UCZESTNICTA 

1. Uczestnikiem konkursu są dzieci w wieku 7-13 lat. 

2. Głosować można na stronie www.nemo-wodnyswiat.pl/  w zakładce „ Aktualności” 

zakładka „ Konkurs”. 

3. Wszystkie formy opisu, regulaminów gier będą jasne, czytelne i w języku polskim. 

4. Dane laureatów konkursów będą przechowywane przez okres 5 lat. 

ROZDZIAŁ PIATY: ZASADY ZGŁASZANIA GIER DO KONKURSU. 

1. Lista gier biorących udział w Konkursie ustalana jest na podstawie zgłoszenia Kapituły 

Nemo. 

2. Lista zgłoszonych gier do Konkursu wynosi 10 gier planszowych. 

     ROZDZIAŁ SZÓSTY: KAPITUŁA KONKURSU 

1. Zadaniem Kapituły jest nadzór nad prawidłowym wykonaniem głosowania w 

Konkursie. 

2. Członkami Kapituły są pracownicy Nemo. 

3. Skład Kapituły jest jawny i opublikowany na Stronie WWW Konkursu.  

W szczególności oznacza to zgodę członków Kapituły na publikację swojego imienia, 

nazwiska oraz fotografii. 

4. Nowi członkowie Kapituły nie mogą być powoływani w czasie trwania głosowania. 

5. Członek Kapituły nie może być wydawcą ani autorem gry, która została 

zakwalifikowana do Konkursu w danym roku. 

6. Członek Kapituły może w dowolnym momencie zrezygnować z członkostwa  

w Kapitule. 

7. Podczas trwania Konkursu szczegółowe dane o głosach mogą być znane jedynie przez 

Komitet Organizacyjny, który zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy. 

ROZDZIAŁ SIÓDMY:ORGANIZACJA I KOORDYNACJA 

1. Dokładna data rozpoczęcia i zakończenia Konkursu zostanie podana na Stronie 

WWW Konkursu przez Organizatora. 

2. Głosowanie odbywa się od  08.05.2020 i zakończy najpóźniej  15.06.2020. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

4. O ewentualnej zmianie terminu oraz miejsca wręczenia nagród laureaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie lub mailowo przez Organizatora. Nagrodzeni będą 

opublikowani na stronie Nemo.  



 

ROZDZIAŁA ÓSMY: GŁOSOWANIE 

1. Głosować może każdy chętny w wieku 7-13 lat 

2. Głosowanie odbywa się poprzez,  pobranie, wypełnienie oraz odesłanie formularza 

zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce konkursu na stronie NEMO na adres 

mailowy podany w w\w zakładce. Każdy z głosujących może oddać tylko jeden głos 

w trakcie trwania Konkursu. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora. 

5. Koszt przejazdu po odbiór nagrody pokrywa Uczestnik. 

ROZDZIAŁA DZIWEIĄTY: NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. Nagrodzeni otrzymują: 

• Nagroda główna 

• Nagrody rzeczowe 

• Dyplomy. 

ROZDZIAŁA DZIESIATY: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania materiałów zawierających 

treści naruszające prawo, powszechnie uważane za obraźliwe i naruszające ludzką 

godność. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. 

3. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia laureata Nagrody/Wyróżnienia wszystkim 
zainteresowanym przysługuje prawo do wniesienia do Organizatora odwołania dotyczącego 
wyników Konkursu. 

4. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia laureata Nagrody/Wyróżnienia wszystkim 
zainteresowanym przysługuje prawo do wniesienia do Organizatora odwołania dotyczącego 
wyników Konkursu. 

5. Ostateczną decyzję w sprawie odwołań podejmuje Organizator. 

 


