
Regulamin konkursu  

naLOT naGRÓD  „ROWEROWY PAŹDZIERNIK – Koniński quest!” 

 

§1  

Informacje ogólne  

1. Organizatorem konkursu „ROWEROWY PAŹDZIERNIK – Koniński quest!” jest Lokalna 

Organizacja Turystyczna „Marina”. 

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

konińskiego. 

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

Facebook (www.facebook.pl/lotmarina) oraz wszystkich zainteresowanych uprawianiem 

turystyki rowerowej w regionie konińskim. 

4. Konkurs trwa od 13 października do 27 października 2017 r. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia konkursu.  

  

§2  

Organizacja konkursu 

1. Rejestracja uczestników konkursu oraz zgłoszenie pracy konkursowej odbywa się w biurze 

Centrum Informacji Turystycznej w Koninie przy ul. Dworcowej 2. 

2. Pracę konkursową stanowi poprawnie uzupełniona karta startowa (quest), dostarczona do biura 

Centrum Informacji Turystycznej w Koninie przy ul. Dworcowej 2 w okresie od 13 do 27 

października 2017 r. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:  

o zaakceptowanie warunków regulaminu, 

o odebranie pakietu startowego w postaci karty startowej (quest) oraz mapy rowerowej „Pętla 

dookoła Konina” w biurze Centrum Informacji Turystycznej w Koninie przy ul. Dworcowej 2. 

o poprawne wykonanie zadań zawartych w karcie startowej (quest), 

o zgłaszane fotografie muszą być autorstwa uczestników konkursu i wykonane w czasie trwania 

konkursu, 

o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, 

o zwyciężają osoby, które w wyznaczonym terminie poprawnie wykonają zadania. 

4. Ostateczny termin oddawania kart startowych (quest) jest godzina 9:00, 27 października 2017 r.  

5. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 27 października 2017 r. na fanpage’u 

LOT „Mariny” w serwisie Facebook (www.facebook.pl/lotmarina) oraz na stronie 

www.lotmarina.pl. 
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§3  

Zasady przyznawania nagród  

1. Informacja na temat nagród i ich fundatorów w konkursie dostępne są na fanpage’u LOT 

„Mariny” w serwisie Facebook (www.facebook.pl/lotmarina). 

2. Zwycięża 5 pierwszych osób, które dostarczą do biura Centrum Informacji Turystycznej w 

Koninie przy ul. Dworcowej 2. poprawnie wypełnione  karty startowe (quest). 

3. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana na fanpage’u LOT „Mariny” w serwisie 

Facebook (www.facebook.pl/lotmarina) oraz na stronie www.lotmarina.pl. 

4. W ramach konkursu przyznane zostanie pięć nagród, które zostaną przekazane zwycięzcom po 

oddaniu poprawnie wypełnionych  kart startowych (quest) w biurze Lokalnej Organizacji 

Turystycznej „Marina” przy ulicy Dworcowej 2.  

5. Zdobywcy pięciu pierwszych miejsc otrzymają: 

za I miejsce – Koszulka rowerowa funkcyjna, torba na ramię, saszetka na ramię na smartfona, bidon, 

organizer na akcesoria elektroniczne, notatnik z długopisem, torba (worek), zawieszka 

zapachowa, brelok, 

za II miejsce – Koszulka, torba na ramię, saszetka na ramię na smartfona, bidon, organizer na 

akcesoria elektroniczne, notatnik z długopisem, chusta wielofunkcyjna, torba (worek), zawieszka 

zapachowa, brelok, 

za III miejsce – Koszulka, torba na ramię, saszetka na ramię na smartfona, bidon, organizer na 

akcesoria elektroniczne, notatnik z długopisem, chusta wielofunkcyjna, torba (worek), zawieszka 

zapachowa, brelok, 

za IV miejsce – Koszulka, saszetka na ramię na smartfona, bidon, notatnik z długopisem, selfie kijek 

chusta wielofunkcyjna, torba (worek), 

za V miejsce – Koszulka, saszetka na ramię na smartfona, bidon, notatnik z długopisem, selfie kijek 

chusta wielofunkcyjna, torba (worek). 

  

§4  

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. Regulamin może ulec zmianie. Zmiany w treści regulaminu zostaną opublikowane przez 

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

oraz na stronie www.lotmarina.pl tak aby każdy zainteresowany uczestnik konkursu miał do 

niego dostęp. 

3. W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do 

odwołania konkursu lub jego przedłużenia. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.  
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5. Konkurs nie jest „sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook”.  

 


