
Regulamin konkursu  

naLOT naGRÓD „Kobieta w mieście” 

 

§1 Informacje ogólne  

1. Organizatorem konkursu „Kobieta w mieście” jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”, ul. 

Dworcowa 2, 62-510 Konin, NIP: 665-29-01-293. 

2. Celem konkursu jest promocja kultury oraz historii miasta Konina i powiatu konińskiego. 

3. Konkurs skierowany jest do osób, które są obserwatorami fanpage’a LOT „Mariny” w serwisie 

Facebook (www.facebook.pl/lotmarina). 

4. Konkurs trwa od 27 lutego do 3 marca 2017 r. 

5.  Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

  

§2 Organizacja konkursu 

1. Rejestracja uczestników Konkursu odbywa się za pośrednictwem fanpage’a LOT „Mariny” w serwisie 

Facebook (www.facebook.pl/lotmarina). 

2. Przedmiotem Konkursu jest zagadka składająca się z krzyżówki, którą należy rozwiązać wpisując 

odpowiedzi na pytania w odpowiednie kratki. W okresie od 27 lutego do 3 marca 2017 r. (od poniedziałku 

do piątku), na fanpage’u LOT „Mariny” w serwisie Facebook (www.facebook.pl/lotmarina). 

3. Na wydarzeniu stworzonym na fapage’u zamieszczane będą grafiki prezentujące krzyżówki. W tekście 

postu zostaną udostępnione pytania, których odpowiedzi należy poprawnie umieścić w kratkach 

krzyżówki. Następnie należy wpisać hasło, składające się z liter oznaczonych kolorowymi kratkami oraz 

liczbami odpowiadającymi liczbom w kratkach hasła. Warunkiem zdobycia nagrody będzie przesłanie w 

komentarzu pod postem z zagadką prawidłowo wypełnionej krzyżówki wraz z hasłem. Organizator 

przewiduje 5 zagadek. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:  

o zaakceptowanie warunków regulaminu, 

o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, 

o udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod daną zagadką, 

5. Zwycięża osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi w komentarzu pod zagadką. 

Nazwisko zwycięzcy ogłoszone zostanie na fanpage’u LOT „Mariny” w serwisie Facebook 

(www.facebook.pl/lotmarina) tuż po rozwiązaniu danej zagadki.  

9.  Konkurs jest moderowany, tj. Organizator Konkursu czuwa nad jego właściwym przebiegiem. 

Organizator Konkursu zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mające na celu zdobycie 

nagrody w Konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, Organizator Konkursu 

ma prawo wykluczyć zgłoszenie tego Uczestnika z Konkursu, bez powiadamiania uczestnika. 
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§3 Zasady przyznawania nagród  

1. Informacja na temat nagród i ich fundatorów dostępna jest na fanpage’u LOT „Mariny” w serwisie 

Facebook (www.facebook.pl/lotmarina) oraz na stronie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” 

(www.lotmarina.pl). 

2. Organizator przyzna 5 nagród, po jednej dla każdego zwycięzcy poszczególnych konkursów 

zagadkowych.  

3. Nagrodę otrzyma osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi w komentarzu pod daną 

zagadką.   

4. Nagrody będzie można odebrać w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” przy ulicy 

Dworcowej 2. 

5. Zdobywczynie pierwszych miejsc w pięciu zagadkach otrzymają: 

za I miejsce w I zagadce – 

za I miejsce w II zagadce – 

za I miejsce w III zagadce –  

za I miejsce w IV zagadce  – 

za I miejsce w IV zagadce -  

 

               §4 Ochrona danych osobowych 

1.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe 

Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

2.  Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu przez jego Uczestników będą przetwarzane w celu 

realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia 

prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, wynikających z przepisów prawa. 

3.  Organizator oświadcza, iż wszelkie dane uzyskane w związku z Konkursem nie będą wykorzystywane 

przez niego do innych celów, niż związane z niniejszym Konkursem. 

4.  Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. 

5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwycięzcy otrzymanie 

nagrody. 

 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.lotmarina.pl oraz  na fanpage’u LOT „Mariny” w serwisie 

Facebook www.facebook.pl/lotmarina 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 

3.  Przystąpienie do Konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia na Profilu Organizatora oznacza wyrażenie 

zgody przez Uczestnika Konkursu na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie. 
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4.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

5.  Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.  

6.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:  

a. szkody spowodowane nieprawidłowym lub/i niezgodnym z prawem uczestnictwem w Konkursie;  

b. działania Uczestników Konkursu niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu i 

przepisami prawa; 

c. przerwy w działaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np.: konserwacja, przegląd, 

wymiana sprzętu) lub/i niezależne od Organizatora;  

d. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi 

od Organizatora;  

e. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn 

niezależnych od Organizatora.  

7.  Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach 

niniejszego Regulaminu.  

8.  W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie dojdzie do wydania wszystkich nagród 

w Konkursie, nie wydane nagrody pozostają własnością Organizatora.  

9.  W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator zastrzega 

sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości co do postanowień 

Regulaminu Uczestnik w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni 

wątpliwego zapisu. 

10.  Konkurs nie jest sponsorowany, promowany ani administrowany przez serwis Facebook. Zwalnia to 

serwis Facebook ze wszelkiej odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu oraz wyłonienie 

zwycięzcy. 

 

 


