
REGULAMIN 

 

Konkursu „50 pytań na 50 – lecie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie” 

 
1. Cel konkursu. 

        

Celem konkursu jest uczczenie jubileuszu  obchodów 50-lecia  OSiR  

w Olsztynie. Konkurs ma również za zadanie przybliżyć historię, działalność 

oraz osiągnięcia OSiR w Olsztynie. Dzięki naszej wspólnej zabawie  uczestnicy 

imprezy będą mieli okazje zapoznać się szczegółowo z obiektami OSiR 

znajdującymi się na terenie naszego miasta oraz ich ofertami i stronami 

internetowymi. 

 

2. Organizator konkursu.   

 

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 

Konkurs rozpoczyna się w dniu jego publicznego ogłoszenia, a zakończenie 

nastąpi 1stycznia 2016 r.  

 

3. Uczestnicy konkursu. 

 

W konkursie może wziąć udział każdy kto ma ochotę na wspólną zabawę. Wiek 

uczestnika nie ma znaczenia. 

 

4.  Zasady konkursu. 

 

Konkurs zostanie ogłoszony na stronach internetowych oraz portalach 

społecznościowych OSiR-u. Pytanie konkursowe w danym dniu pojawiać się 

będzie tylko na jednej z poniższych  stron www:  

 

-  http://www.osir.olsztyn.pl/ 

 

-  http://aquasfera.olsztyn.eu/ 

 

- http://www.ukiel.olsztyn.eu/pl/ 

 

Podpowiedzi na zadane pytanie można odnaleźć na stronie internetowej OSiR-u 

w zakładce „50 lat historii OSiR” 

 

5. Uczestnictwo w konkursie. 

     

      Każdy kto ma wolę wziąć udział w konkursie powinien odnaleźć na jednej z 

naszych stron zadane pytanie – „Pytanie nr…..”z dnia….. i znając odpowiedź 

przesłać je do godz. 24.00 w  dniu zadania pytania na adres mailowy: 

http://www.osir.olsztyn.pl/
http://aquasfera.olsztyn.eu/
http://www.ukiel.olsztyn.eu/pl/


 

50lecie@osir.olsztyn.pl 

 

Odpowiedź przesłana po terminie nie weźmie udziału w losowaniu. 

 

Każde pytanie jest numerowane i odpowiedź na pytanie musi zawierać 

konkretny numer dotyczący pytania. 

Prawidłowa odpowiedź i nazwisko zwycięzcy w ciągu dwóch dni ukaże się na 

portalach społecznościowych OSiR-u: 

https://www.facebook.com/osir.olsztyn 

https://www.facebook.com/aquasfera.olsztyn 

https://www.facebook.com/ukiel.olsztyn 

 

6. Nagrody. 

 

Wśród osób które prześlą prawidłową odpowiedź na „Pytanie nr…….”  

z konkretnego dnia, rozlosowana będzie  nagroda dnia. Osoba która wygra 

otrzyma w ciągu dwóch dni powiadomienie na maila z którego wysłana została 

prawidłowa odpowiedź. 

Nagrody odebrać będzie można od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 

(po każdorazowym „Pytanie nr…”) w sekretariacie OSiR w Olsztynie ul. 

Żołnierska 13 a. 

 

7. Bonus nagrodowy.  

      

Dla osoby, która udzieli największej ilości prawidłowych odpowiedzi podczas 

trwania całego konkursu organizatorzy  ufundują nagrodę specjalną. 

 

8. Pytania w sprawie konkursu. 

 

W razie wątpliwości i pytać związanych z konkursem prosimy o kontakt z 

Tomaszem Lenkiewiczem pod nr tel. 519 566 849. 

 

9. Postanowienia końcowe. 

 

Wszelkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez 

organizatora konkursu. 
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