Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Janowa Lubelskiego Nr 66/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IV EDYCJI KONKURSU
„Z PASZPORTEM TURYSTYCZNYM PO ZIEMI JANOWSKIEJ”

§ 1. Postanowienia Ogólne
określa

1. Regulamin

zasady

w

uczestnictwa

konkursie

„Z

Paszportem

Turystycznym

po Ziemi Janowskiej”.
2. Program realizowany jest na terytorium Powiatu Janowskiego.
3. Konkurs trwa do 10 sierpnia 2019r., do godz. 15.30.
§ 2. Uczestnictwo w konkursie
1.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

2.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie Paszportu Turystycznego. Paszporty są
do pobrania w następujących miejscach:


Park Rekreacji ZOOM NATURY, „Brama Zoomu Natury”, kasa biletowa, ul. Świerdzowa 41,
Janów Lubelski



Muzeum Regionalne, ul. Ogrodowa 16, Janów Lubelski



Referat Promocji i Rozwoju, Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, Janów
Lubelski

3.

Paszport

Turystyczny

Ziemi

Janowskiej

jest

wydawnictwem

w

formie

papierowej

i zawiera w pierwszej części opisy 8 atrakcji turystycznych z miejscami na pieczątki przy każdej
z nich, oraz opisy 19 dodatkowych atrakcji z miejscami na naklejki przy każdej
z nich (strony z naklejkami dołączone są do paszportu).
4.

Aby wziąć

udział

w konkursie Uczestnik musi zebrać pieczątki we wszystkich wskazanych

w Paszporcie miejscach będących atrakcjami turystycznymi Ziemi Janowskiej. Odwiedzenie
pozostałych 19 miejsc i wklejenie naklejek jest mile widziane, ale nie jest warunkiem koniecznym
do wzięcia udziału w konkursie.
5.

Warunkiem uzyskania pieczątki w Paszporcie jest zwiedzenie obiektu / wystawy / ekspozycji.

6.

Warunkiem udziału w losowaniu nagród jest okazanie w wyznaczonych miejscach Paszportu
Turystycznego z podstemplowanymi ośmioma pieczątkami i wypełnienie kuponu konkursowego.

7.

Po sprawdzeniu przez wyznaczoną osobę, czy w Paszporcie znajduje się 8 wymaganych pieczątek,
Uczestnik konkursu otrzymuje kupon konkursowy i go wypełnia.
Podstemplowane Paszporty można okazywać w następujących miejscach:


Park

Rekreacji

ZOOM

„Brama

NATURY,

Zoomu

Natury”,

kasa

ul. Świerdzowa 41, godz. 10.30- 15.00, od poniedziałku do niedzieli; tel. 608 618 964

1

biletowa,



Muzeum Regionalne, ul. Ogrodowa 16, Janów Lubelski, poniedziałek- piątek w godz. 7.30- 15.00,
tel. 15/87 24 679;



Referat Promocji i Rozwoju, Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, pokój
24; poniedziałek - piątek – godz. 7.30- 15.00; tel. 15 87 24 313;
§ 3. Nagrody, losowanie nagród

1.

W konkursie przyznane będą atrakcyjne nagrody główne oraz nagrody pocieszenia.

2.

Nagrody przyznawane będą w drodze losowania.

3.

Uczestnicy zobowiązani są do osobistego odbioru nagród. W przypadku nieobecności wylosowanego
Uczestnika, jego kupon konkursowy trafia z powrotem do urny, po czym losowany jest kolejny kupon.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody przez Uczestnika
konkursu, nie przewiduje się wysyłania nagród na podany na kuponie konkursowym adres.

5.

Losowanie nagród odbędzie się w dniu 10.08.2018 r. o godz. 16.15, w czasie trwania imprezy
Festiwal Kaszy „Gryczaki”.

6.

Plakaty informacyjne dotyczące Festiwalu Kaszy „Gryczaki” będą dostępne na stronie Janowa
Lubelskiego: http: www.janowlubelski.pl
Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 15/87 20 313
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