
Regulamin konkursu na imię dla    zebry

Regulamin Konkursu na imię dla zebry urodzonej w krakowskim ZOO

§ 1 Postanowienia ogólne

1 Fundacja  „Miejski  Park  i  Ogród  Zoologiczny  w Krakowie”  wraz  z  portalem  internetowym  „Cow
Krakowie.pl” ogłasza konkurs na nadanie imienia zebry, urodzonej 2021 r. w krakowskim Ogrodzie
Zoologicznym. 

2 Celem Konkursu jest popularyzacja różnych gatunków zwierząt w krakowskim ZOO, zainteresowanie
ich biologią i zachęcenie do odwiedzenia ZOO. 

3 Konkurs jest skierowany do wszystkich miłośników zwierząt. W konkursie może wziąć udział każdy
bez względu na wiek.

4 Konkurs trwa od 4 sierpnia 2021 r. do  6 sierpnia 2021.

§ 2 Przebieg Konkursu

1 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie propozycji imienia dla zebry urodzonej 2021 r. w
krakowskim Ogrodzie Zoologicznym.

2 Każdy uczestnik może podać jedno żeńskie imię dla zebry. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
odrzucenia imion, które już były nadawane zebrom w krakowskim ZOO.

3 Propozycje należy przesłać do dnia 5 sierpnia 2021 r. do godz. 24:00 drogą elektroniczną na adres e-
mail: pr@zoo-krakow.pl. Propozycje wysłane po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą brane
pod uwagę.

4 Propozycja imienia dla zebry powinna dodatkowo zawierać informacje, które w sposób nie budzący
wątpliwości pozwolą zidentyfikować autora, w tym przede wszystkim: imię i nazwisko uczestnika
oraz adres e-mail oraz kontakt telefoniczny w celu umożliwienia organizatorom nawiązanie kontaktu
z uczestnikiem w sprawach związanych z konkursem). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
nieprawidłowe dane podane przez uczestnika, a w szczególności za zamianę danych osobowych lub
adresu email, uniemożliwiające odszukanie    uczestnika i/lub wręczenie mu nagrody.

5 Komunikaty  oraz  informacje  dotyczące  konkursu  publikowane  będą  na  koncie  ZOO  Kraków  na
profilu Facebook oraz na profilu Facebook „CowKrakowie.pl”. Zgłaszając swój udział w Konkursie,
Uczestnik wyraża zgodę, aby jego imię i nazwisko zostało umieszczone na profilu Facebook na koncie
ZOO Kraków i na stronach internetowych organizatorów.

6 Wszelkie pytania należy kierować pod adres mailowy w punkcie 4. lub przez wiadomość na profilach
Facebook.

7 Nadesłanie  propozycji  na  wskazany w §  2  ust.  2  adres  mailowy jest  jednoznaczne z  akceptacją
niniejszego regulaminu.

§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1 Organizator powołuje Jury Konkursu.
2 Wszystkie propozycje nadesłane na konkurs podlegają ocenie Jury
3 Zadaniem Jury jest:

1.a kwalifikacja do oceny nadesłanych propozycji
1.b odrzucenie imion, które już były nadawane zebrom



1.c wybór czterech imion najbardziej pasujących do młodej zebry
4 Cztery wybrane przez Jury imiona zostaną przedstawione fanom ZOO Kraków i „CowKrakowie.pl” - 

w poście, który ukaże się na obu profilach 6 sierpnia godz. 9.00
5 Ostateczny wybór imienia dla zebry zostanie dokonany przez fanów obu profili. Redakcja 

CowKrakowie.pl będzie kierować na profil FB ZOO.
6 Imię dla zebry, które zbierze najwięcej lajków do 6 sierpnia do godz. 14.30 zostanie nadanie i 

jednocześnie wyłoni zwycięzcę konkursu.
7 Laureatami konkursu zostaną cztery osoby, których propozycje wybierze Jury
8 Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której propozycja imienia zostanie wybrane przez internautów
9 Nagroda dla zwycięzcy będzie jednorazowa wejściówka do ZOO i gadgety ZOO.
10 Nagrodą dla trzech pozostałych laureatów gadgety ZOO.
11 Informacje o zwycięzcach zostaną zamieszczone na stronach internetowych i profilach Facebook 

organizatorów. Nagrody zostaną wysłane pocztą po uprzednim skontaktowaniu się z laureatami. 


