REGULAMIN
Konkurs „Kolejowe Niedziele”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Kolejowe Niedziele”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego, adres: 90-051 Łódź al. Piłsudskiego 8, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs trwa w dniach 20, 22 oraz 26 listopada 2019 r. na stronie „Promuje Łódzkie” na Facebooku.
3. Celem Konkursu jest promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego.
§2
Uczestnictwo w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Każdy biorący udział w Konkursie może zostać nagrodzony tylko jeden raz.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
§3
Zasady udziału w Konkursie
1.Zasady konkursu są następujące: w trzech odsłonach konkursu podane zostaną 3 różne pytania
związane z wycieczkami i odwiedzanymi miejscami w ramach projektu „Kolejowe Niedziele”. Pierwsze 10
osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi zostanie nagrodzonych zestawem gadżetów oraz
wydawnictwem wyprodukowanym w celu realizacji w/w projektu. Jeden uczestnik może otrzymać
wyłącznie jedną nagrodę w konkursie. To oznacza, że jeżeli drugi raz znajdzie się w finałowej dziesiątce,
nagrodzony zostanie kolejny uczestnik z poprawną odpowiedzią.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez stronę „Promuje Łódzkie” na Facebook’u
w prywatnych wiadomościach zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Nagrodą w Konkursie będzie zestaw złożony z praktycznych gadżetów turystycznych: peleryny
przeciwdeszczowej w kuli, kubka termicznego, worka na plecy oraz folderu „Weekend z przyrodą
w Łódzkiem”. Wymienione gadżety są w kolorystyce niebieskiej oraz czerwonej i zostaną wybrane losowo
do każdego zestawu.
4. Nagrody, jako takie, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym nie
dopuszcza się zamiany przyznanej nagrody na inną nagrodę rzeczową lub ekwiwalent pieniężny.
Nagrody będzie można odebrać osobiście, za pokwitowaniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8.

5. Laureat ma prawo odebrać nagrodę od dnia rozstrzygnięcia konkursu (tj. 20, 22 lub 26.11.2019 r.) do
dnia 20 grudnia br. (w godz. 8 -15) w pokoju nr 610 w Departamencie Sportu i Turystyki (VI piętro). Od
21 grudnia 2019 r. w przypadku nieodebrania nagrody, zwycięzca traci do niej prawo.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości:
a. przekazania nagrody z powodu podania przez uczestnika błędnych danych osobowych, zmiany danych
osobowych uczestnika, o której Organizatorzy nie zostali poinformowani
b. poinformowania uczestników o nagrodach i sposobach ich wydania z przyczyn niezależnych od
Organizatora.
§4
Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, na każdym etapie trwania Konkursu,
uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym zakresie pod
warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych uczestników Konkursu. W takim przypadku zmieniony
regulamin zostanie zamieszczony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, adres: 90-051,
Łódź. al. Piłsudskiego 8 oraz na stronie Facebook.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, adres: 90051 Łódź al. Piłsudskiego 8 oraz na stronie Facebook.

