REGULAMIN KONKURSU
„Nasze bajkowe wakacje na Suwalszczyźnie” zwany dalej „Regulaminem”

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

§1
Organizacja Konkursu
Organizatorem Konkursu „Nasze bajkowe wakacje na Suwalszczyźnie” (zwany dalej
“Konkursem”), jest Suwalska Izba Rolniczo-Turystycznej, ul. Kościuszki 82 lok. 7, 16-400
Suwałki,
zarejestrowana
pod
numerem
KRS: 0000090765,
NIP: 8440002881, REGON: 790006640 (dalej „Organizator”).
Realizacja konkursu jest prowadzona w ramach projektu pt. „Realizacja kompleksowej
kampanii promocyjnej obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich
(LSROR) "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie" pod hasłem „Suwalszczyzna – Kraina jak
baśń”” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone
rybołówstwo.
Konkurs trwa od dnia 15.04.2015 r. do dnia 12.05.2015 r.
Konkurs urządzany jest na terenie całej Polski. Konkurs prowadzony jest za
pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com. Organizator informuje, że
Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani
stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym
zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601s.
California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu
są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com .
Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez
Organizatora. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik
wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w
związku z organizowanym Konkursem.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 15 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U.Nr201 poz. 1540)
Regulamin Konkursu dostępny jest podczas trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od
jego zakończenia na profilu Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej na portalu Facebook
oraz na stronie projektu www.wakacjejakzbajki.pl.
Konkurs dotyczy podmiotów i osób znajdujących i przebywających na stałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz usunięcia uczestników biorących
udział w Konkursie, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem, po
uprzednim wezwaniu tych uczestników do zaprzestania naruszeń.
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1. Do udziału w Konkursie zaproszone są zespoły złożone z nie więcej niż 10 uczniów z tej
samej szkoły podstawowej reprezentowane przez jedną pełnoletnią osobę.
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§2
Zasady Konkursu
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2. Z jednej szkoły podstawowej może zgłosić się dowolna liczba zespołów, jednakże jeden
uczeń może być członkiem tylko jednego zespołu.
3. W Konkursie może brać udział osoba (dalej „Uczestnik”), która spełnia łącznie
następujące warunki formalne:
a) jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
przebywającą lub zameldowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na
obywatelstwo;
b) jest Użytkownikiem Serwisu Facebook, posiadającą własne konto osobiste lub
publiczne założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook;
c) spełnia wymogi niniejszego Regulaminu;
4. Uczestnik Konkursu to osoba:
a) reprezentująca zespół lub zespoły maksymalnie 10 uczniów uczęszczających do
tej samej szkoły podstawowej;
b) mogąca być opiekunem zespołu / zespołów uczniów, który reprezentuje w
Konkursie podczas realizacji nagrody – wyjazdu na Suwalszczyznę za zgodą
rodziców / przedstawicieli ustawowych uczniów. W przypadku wygranej Uczestnik
zobowiązany jest do przedstawienia pisemnych zgód Organizatorowi
niezwłocznie po zawiadomieniu o wygranej;
c) koordynująca pracę zespołu / zespołów uczniów w zakresie przygotowania
zgłoszenia do Konkursu;
d) przygotowująca i przesyłająca zgłoszenie do Konkursu;
e) pozostająca w bieżącym kontakcie z Organizatorem i Realizatorem Konkursu od
chwili przesłania zgłoszenia do Konkursu;
f) organizująca, w przypadku wygranej, wyjazd zespołu uczniów pod względem
formalnym i faktycznym.
5. Uczestnik Konkursu może reprezentować wiele zespołów uczniów, zapewniając im
jednakże jednakowe wsparcie i pomoc.
6. W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy Organizatora i Realizatora Konkursu, a
także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich
uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
7. Konkurs polega na przygotowaniu przez zespół maksymalnie 10 uczniów zgłoszenia pracy plastycznej w formacie nie mniejszym niż A1, dowolną techniką manualną, bez
użycia techniki komputerowej, bezpośrednio związanej z tematem Konkursu tj.: „Nasze
bajkowe wakacje w krainie Suwalszczyzny”.
8. Zgłoszenie polega na własnoręcznym przygotowaniu przez zespół uczniów pracy
plastycznej, a następnie przez Uczestnika na wykonaniu zdjęcia pracy plastycznej oraz
przesłaniu go w rozmiarze nie mniejszym niż 2 MB, w formacie jpg, do Realizatora
Konkursu wraz z nazwą zespołu (max. 3 wyrazy), adresem, numerem i nazwą szkoły
podstawowej, imionami i nazwiskami uczniów danego zespołu oraz własnym imieniem i
nazwiskiem. Przesłanie polega na opublikowaniu zdjęcia na tablicy na fan page’u
organizatora http://www.facebook.com/WakacjeJakzBajki

9. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:
a) zgłoszenie – praca konkursowa została wykonana samodzielnie przez wskazany
zespół uczniów ;
b) wyraża zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej do czynności związanych z
Konkursem i jego promocją;
c) zgłoszenie – praca konkursowa oraz nazwa zespołu nie naruszają praw autorskich i
pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich
10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń niespełniających wymogów
Regulaminu, obraźliwych, wulgarnych lub godzących w dobre imię Organizatora lub
promowanego obszaru turystycznego, jego zasobów, walorów, atrakcji oraz
mieszkańców.
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§4
NAGRODY
1. W konkursie zostanie przyznanych 16 równorzędnych nagród w postaci stypendialnych
5 dniowych warsztatowych wyjazdów turystycznych wraz z animacjami na teren
Suwalszczyzny dla członków zespołów oraz 1 opiekuna. W ramach nagród Organizator
zapewnia pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz warsztatów, a także
transport osób z miasta wojewódzkiego, najbliższego lokalizacji Zwycięzcy.
2. Nagrody będą realizowane w terminach: 17-22.05.2015 r. oraz 24-29.05.2015 r.
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§3
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
O wyborze dotyczącym przyznania decyduje liczba polubień („Lubię to”) pod każdym
umieszczonym na fan page`u Konkursu zgłoszeniem.
Po zakończeniu Konkursu, szesnaście zgłoszeń o największej liczbie polubień („Lubię
to”), każde z innego województwa Polski. W przypadku, gdy wśród szesnastu zgłoszeń o
największej liczbie polubień („Lubię to”) znajdzie się więcej niż jedno z tego samego
województwa, to wybierane jest spośród zgłoszeń z danego województwa jedno o
największej liczbie polubień („Lubię to”). W przypadku tej samej liczby polubień („Lubię
to”) decydować będzie dogrywka, zaproponowana przez Organizatora.
Komisja Konkursowa przyzna łącznie szesnaście nagród.
Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na fan page`u Konkursu, profilu
Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej na portalu Facebook oraz na stronie projektu
wciągu 3 dni od zakończenia Konkursu. O wygranej każdy Uczestnik zostanie
powiadomiony droga elektroniczną w ciągu 3 dni od dnia opublikowania listy
zwycięzców.
Każdy ze zwycięzców zgłasza się w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia
wyników poprzez prywatną wiadomość na fan page`u Konkursu. W prywatnej
wiadomości należy podać swoje następujące dane: imię, nazwisko, dane adresowe.
W przypadku nieprzesłania formularza zgodnie z ust. 5 o losie nagrody rozstrzyga
Organizator.

3. Nagrody nie mogą być wymienione na inne lub na ich równowartość pieniężną.
4. Zwycięzcom przysługuje przeniesienie praw z wygranej nagrody na osoby trzecie, w
zakresie 20% składu zespołu.
5. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
6. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości,
wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych,
koniecznych do przekazania Nagród. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez
Uczestników, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiających prawidłowe
przekazanie Uczestnikom nagród.
7. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia
podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych, Organizator
przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku
obciążającego zdobywcę tej Nagrody, tj. równowartość 11,11% wartości Nagrody, która
zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem Nagród Organizator
pobierze od zdobywcy Nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z
przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z
nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej.
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§6
REKLAMACJE
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§5
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Suwalska
Izba Rolniczo-Turystyczna
Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze
zm.)wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu, ustalenia zwycięzców Konkursu,
realizacji praw do Nagród, w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową oraz
po wyrażeniu zgody przez Uczestnika, w celach realizacji projektu, o którym mowa w
par. 1 ust. 3.
Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z
późn. zm.).
Podanie danych przez osoby Zwycięzców Konkursu ma charakter dobrowolny.
Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich
poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu
co do ich przetwarzania przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną. Wszelkie
oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres mailowy:
sirt@suwalki-turystyka.info.pl

2.

3.
4.

5.

Strona

1.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane Uczestnika
Konkursu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
W przypadku, gdy Uczestnik podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń,
fałszowania wyników, fałszowania danych jak również poprzez wykorzystanie
oprogramowania, które nie jest wymienione w zastrzeżeniach Organizatora jako
wymaganego do wzięcia udziału w Konkursie, Organizator może bez uprzedniego
powiadomienia usunąć Uczestnika. Usuniecie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem
Uczestnika w Konkursie. Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną
udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: sirt@suwalkiturystykainfo.pl
Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu przez Uczestników Konkursu należy
kierować na adres: sirt@suwalki-turystyka.info.pl.
Wypowiedzi umieszczane przez Uczestników w ramach Konkursu nie mogą zawierać
treści obraźliwych, wulgarnych lub oszczerczych względem kogokolwiek. W przypadku
zmiany danych Uczestnika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować
Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają
Uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany wchodzą w życie w terminie
jednego dnia od ich publikacji.
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1. Reklamacje dotyczące Konkursu w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być
zgłaszane pisemnie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. do
dnia 18.05.2015 r., na adres Organizatora.
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na
podany wyżej adres.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także
wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
4. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 30 dni od dnia przesłania przez
Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Za dzień
przesłania uważa się datę wysłania przez Reklamującego listu poleconego
zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.
5. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem
poleconym, wysłanym na adres Reklamującego.
6. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory
mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego. Sądem
właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

