
REGULAMIN ZABAWY 

"Państwa/miasta na sportowo" 

 
I. CEL 

Promowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

poprzez social media. 

II. ORGANIZATOR 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie . 

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA 

1.Zabawa przeznaczona jest dla osób w każdym wieku (w 

przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda 

rodzica/opiekuna prawnego), a udział jest jednoznaczny z 

akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 

2.Akcja trwa od 15 marca 2021 r. do 24 marca, rundy będą się 

odbywać w poniedziałki, środy i piątki. 

3.Polega na podstawianiu haseł do odpowiednich kategorii pod 

litery, które zostaną podane przez Organizatora. Hasła trzeba 

będzie wpisywać między innymi do kategorii: państwo, miasto, 

sportowiec, klub sportowy, dyscyplina sportu, do tabeli, która 

będzie się pojawiać wraz z postem konkursowym. 

4.W każdym etapie podana zostanie jedna litera. Zabawa będzie 

składać się z kilku punktowanych rund, na koniec wszystkie 

punkty zostaną zsumowane.  

Punktacja wygląda następująco: 

- 5 pkt. za odpowiedzi, które będą się powtarzać wśród 

uczestników, 

- 10 pkt. za odpowiedzi, które będą się różnić wśród uczestników, 

- 20 pkt. otrzyma zawodnik, który jako jedyny udzieli odpowiedzi 

w danej kategorii. 

5.Wygrywa osoba, która na koniec zabawy uzbiera największą 

ilość punktów. 

6.Rozwiązanie należy przesłać wiadomością prywatną na portalu 

społecznościowym facebook: 

www.facebook.com/mosisochaczew lub mailowo na adres 

mosirsochaczew@interia.pl  

IV. NAGRODY 

1.Przyznana zostanie nagroda główna i nagrody pocieszenia. 

2.Rozstrzygniecie konkursu nastąpi po zakończeniu całej zabawy 

i zsumowaniu wszystkich punktów. 

3.Zwycięzca zostanie poinformowany drogą elektroniczną. 

http://www.facebook.com/mosisochaczew
mailto:mosirsochaczew@interia.pl


V. INFORMACJE 

1.Wszelkie informacje dotyczące akcji znajdować się będą na 

stronie Organizatora tj. www.mosir.sochaczew.pl oraz na 

facebooku www.facebook.com/mosirsochaczew. 

2.Wszelkie pytania należy kierować na adres 

www.facebook.com/mosirsochaczew lub drogą mailową 

mosirsochaczew@interia.pl. 

3.Organizator może zmienić regulamin do czasu rozpoczęcia 

akcji. 

4.Po zakończeniu zostanie sporządzony protokół uwzględniający 

wyniki. 

5.Organizator zastrzega, że nie wysyła nagród drogą pocztową. 

VI. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego zasad i 

udzieleniem zgody na upublicznienie danych osobowych. 

Klauzula RODO dostępna na naszej stronie internetowej 

www.mosir.sochaczew.pl w zakładce MOSiR Sochaczew. 
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