
Regulamin konkursu na rawskiego  „Super Gracza” w Monopoly
Organizator i czas trwania konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki 
„Topory”, pod patronatem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, Pana Eugeniusza Góraja.

2. Konkurs trwać będzie do dnia 24 marca 2011 r.

Cel konkursu
Wyłonienie rawskiego Super Gracza w Monopoly, tj. osoby, która odda największą liczbę głosów w 
głosowaniu na miasto Rawa Mazowiecka na stronie internetowej www.monopoly.pl w kategorii „Dzika 
karta”.

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zameldowana na terenie powiatu rawskiego, 

która ukończyła 13 lat.
2. Z udziału w konkursie wykluczeni są organizatorzy oraz pracownicy WRGPiIE Urzędu Miasta 

Rawa Mazowiecka.
3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
4. Wzięcie udziały w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od 

niego niezależnych, m. in. wskutek awarii łączy internetowych uczestnika.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez 

Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje wykluczeniem z udziału w konkursie.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Zasady konkursu
1. Uczestnicy konkursu przesyłają na adres  m.piech@piechdesign.pl screen (utworzony według 

instrukcji podanej na stronie organizatora www.topory.org) wykonany po zalogowaniu się na 
stronie www.monopoly.pl. Wraz z przesłaniem screenu, Uczestnik podaje także swoje dane 
kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon. 

2. Osoba z największą liczbą oddanych głosów będzie poproszona o udanie się do Urzędu Miasta 
Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 4,  w celu weryfikacji autentyczności screenu,  poprzez 
zalogowanie się na stronę www.monopoly.pl w obecności pracowników Urzędu Miasta Rawa 
Mazowiecka.

3. Zwycięża osoba, która prześle do dnia 21 marca 2011 r., do godz. 12.00 screen potwierdzający 
oddanie największej liczby głosów na Rawę w głosowaniu na www.monopoly.pl oraz potwierdzi 
autentyczność screenu w Urzędzie Miasta do 23 marca br. do godziny 12.00, w Wydziale 
Rozwoju Gospodarczego Promocji i Integracji Europejskiej, pokój nr 13.

4. W razie równej liczby głosów, zwycięża osoba, która jako pierwsza prześle e-mail ze screenem 
do organizatorów.

5. Organizatorzy mają obowiązek powiadomić najpóźniej do dnia  21 marca, do godz. 18, osobę, 
która przesłała screen potwierdzający oddanie największej liczby głosów, o obowiązku 
weryfikacji.

6. Jeśli dana osoba nie może udać się do Urzędu Miasta w podanym terminie może zamiast tego 
podać organizatorom login i hasło w celu weryfikacji autentyczności screenu.

Nagrody
1. Zwycięzca otrzymuję tytuł rawskiego Super Gracza oraz nagrodę rzeczową.
2. Fundatorem nagrody jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.topory.org oraz na stronie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka www.rawamazowiecka.pl 
dnia 24 marca 2011r.

4. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: 
m.piech@piechdesign.pl.


