
 

 

 1 

Regulamin  konkursu „Poznajemy firmy Ziemi Lubaczowskiej” 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Przedsiębiorców Lubaczowskie Forum 

Biznesu z siedzibą przy ul. Jasnej 1, 37-600 Lubaczów. 

2. Adresatami Konkursu są wszyscy uczestnicy Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2017 w 

Baszni Dolnej 

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.08.2017r. o godz. 14:00 i kończy 06.08.2017r. o 

godz. 17:00 

 

§2  

Cele i zadania konkursu 

1. Celem konkursu jest: 

 Popularyzacja przedsiębiorczości i aktywności biznesowej wśród uczestników 

festiwalu 

 Pobudzenie aktywności w kierunku zakładania i prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej. 

 Zapoznanie uczestników z ofertami firm działających na terenie ziemi 

lubaczowskiej 

 

§3  

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić wszyscy pełnoletni uczestnicy festiwalu.   

2. Na potrzeby konkursu zostaną opracowane pytania związane z branżami firm 

zrzeszonych w  Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Lubaczowskie Forum Biznesu. 

3. W celu przystąpienia do Konkursu należy zgłosić chęć uczestnictwa w punkcie na 

placu festiwalowym oznakowanym pod szyldem „Stowarzyszenie Przedsiębiorców 

Lubaczowskie Forum Biznesu” oraz polubić fanpage Stowarzyszenia Przedsiębiorców 

na facebooku. 

4. Udział w konkursie polega na wylosowaniu 1 pytania branżowego i udzieleniu 

poprawnej odpowiedzi. 
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5. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi uczestnik podpisaną kartkę z pytaniem wrzuca 

do specjalnie przygotowanego pojemnika do losowania. 

6. Warunkiem otrzymania nagrody w losowaniu jest obecność  uczestnika, w chwili 

losowania nagród przy punkcie konkursowym. 

7. Losowanie odbędzie się w punkcie konkursowym o godz. 17:30 

8. Laureaci zostaną wylosowani i ogłoszeni bezpośrednio w punkcie konkursowym. 

9. Do rozlosowania przewiduje się 3 nagrody za: 

- I nagroda: tablet 

- II miejsce: voucher o wartości 1000 zł (oferta turystyczna 1-2 tygodniowego pobytu 

w wybranym z oferty obiekcie na terenie Polski) 

- III miejsce: voucher o wartości 1000 zł (oferta turystyczna 1-2 tygodniowego pobytu 

w wybranym z oferty obiekcie na terenie Polski) 

10. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość rozlosowania dodatkowych nagród. 

 

 

§5  

Komisja konkursowa 

1. Organizator powołuje Komisję konkursową składającą się z 3 osób: Przewodniczący 

oraz 2 członków.  

2. Komisja będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu zgodnym 

z niniejszym Regulaminem.  

§6  

Postanowienia końcowe 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej www.lfb.com.pl 


