KONKURS ARiMR
Załóż konto w aplikacji eWniosekPlus
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR
10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2

ogłasza konkurs na założenie konta w aplikacji eWniosekPlus
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół, którzy do 31 marca
2018 r. pomogą swoim rodzicom (opiekunom) w założeniu konta
w aplikacji eWniosekPlus
REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny, zwany dalej
Organizatorem.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych zwanych
dalej Uczestnikiem.

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym
regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Przedmiotem konkursu jest założenie konta w aplikacji eWniosekPlus
na stronie www.arimr.gov.pl.
5. Konto zakładane jest w celu złożenia wniosku o płatności bezpośrednie.
6. Właścicielem konta jest osoba dorosła – rodzic, opiekun Uczestnika
konkursu.
7. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić jeden login.
8. W celu udokumentowania założenia e-konta należy wypełnić kartę
zgłoszenia i terminowo przysłać ją do siedziby Organizatora.
9. W konkursie zostaną wylosowane 3 główne nagrody oraz 10 nagród
pocieszenia.
10.Nagrodami głównymi w konkursie są tablety o wartości ok. 500 zł każdy.
11.Nagrodami pocieszenia są plecaki i powerbanki z logo ARiMR.
12.Nagrody zostaną przydzielone w drodze losowania.
13.Karty zgłoszeniowe do dnia 12 kwietnia 2018 do godz. 15.30 (data
wpływu) mają zostać dostarczone do siedziby Organizatora.
14.Każda szkoła przysyła zbiorczo karty wypełnione przez swoich uczniów.
15.Na każdej karcie należy wpisać: Imię i nazwisko Uczestnika, nazwę szkoły
i klasę, login uzyskany do założonego e-konta, datę i podpis
Rodzica/Opiekuna – właściciela konta.
16.Losowanie kart odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r.
17.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oficjalnie 20 kwietnia 2018 r.
z podaniem ich na stronie internetowej ARiMR (w zakładce WarmińskoMazurskiego OR).
18.Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
19.Zgłoszenia konkursowe nadesłane bez podania wymaganych danych
nie będą rozpatrywane.
20.Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy założone konto
faktycznie istnieje.
21.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
22.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami
Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

