Regulamin konkursu pt. „Zwiedzaj i wygrywaj” organizowanego przez Pomorską
Regionalną Organizację Turystyczną
I. Organizator i Uczestnicy Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą przy
ul. Wały Jagiellońskie 2a, 80-887 Gdańsk, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikami Konkursu są wszystkie osoby, które wezmą udział w konkursie i spełnią zasady
opisane poniżej w niniejszym regulaminie, zwane są one dalej „Uczestnikami”.
3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie
roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
4. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.

II. Zasady konkursu
1. Konkurs polega na wybraniu dowolnego, mniej popularnego, ale atrakcyjnego miejsca w
Trójmieście i zrobieniu jego zdjęcia. Następnie zdjęcie należy opublikować na swoim profilu na
Instagramie bądź Facebooku i opatrzyć je hasztagiem #trojmiastonanowo oraz #konkurs wraz
z hasztagiem miejsca, w którym Uczestnik zrobił zdjęcie: #gdansknanowo, #sopotnanowo bądź
#gdyniananowo.
2. Organizator, z dniem rozpoczęcia Konkursu, umieści na swoich profilach na Instagramie i
Facebooku 3 mapki (odpowiednio po jednej dla Gdańska, Sopotu i Gdyni) z zaznaczonymi
ciekawymi atrakcjami turystycznymi i miejscami wartymi odwiedzenia.
3. Wszelkie posty umieszczone poza wyznaczonym terminem Konkursu jak również nie
posiadające hasztagów opisanych w paragrafie II pkt. 1 nie będą brane pod uwagę.
4. Konkurs trwa od 22.08.2020 od godz. 08:00 do 05.09.2020 do godz. 12:00.
5. Post konkursowy będzie zawsze opatrzony przez Organizatora hasłem z nazwą Konkursu pt.
„Zwiedzaj i wygrywaj” oraz hasztagiem #trojmiastonanowo.
6.
Uczestnik
może
wziąć
udział
w
konkursie
tylko
raz.
7. Uczestnik konkursu jednocześnie oświadcza, iż biorąc w nim udział akceptuje Regulamin
Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w nim.
8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora opublikowanego zdjęcia
konkursowego do własnych celów promocyjnych we własnych kanałach komunikacji
marketingowej innych niż media społecznościowe w trakcie trwania konkursu jak również po
jego zakończeniu.
III. Rozstrzygnięcie Konkursu
1.
Wyboru
zwycięskiego
posta
dokonają
przedstawiciele
Organizatora.
2. Organizator, od dnia następnego po dniu rozpoczęcia (23.08.2020r.) do dnia 06.09.2020r.
będzie codziennie ogłaszać w mediach społecznościowych na swoich profilach laureatów
konkursu.
3. Do wygrania w konkursie jest 59 voucherów, które wygrany będzie mógł wykorzystać w
Trójmieście na pobyt w muzeach, restauracjach i innych atrakcjach turystycznych. Wykaz
miejsc znajduje się na stronie internetowej Organizatora.
4. Vouchery będzie można odebrać w biurze Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
przy ul. Wały Jagiellońskie 2a, 80-887 w Gdańsku lub będą wysyłane przez Organizatora i na
jego koszt pocztą (w przypadku takiej prośby laureata konkursu).

IV. Prawa Autorskie i inne
1. Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie
majątkowe do treści pracy, którą przesyła na konkurs oraz że nie naruszają one praw osób
trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i
komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub
innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję
o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie.
4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia
konkursu.
V. Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego, na adres
Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 5 dni roboczych od zaistnienia podstawy
reklamacji.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14
dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w
terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator
może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia
podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w
ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w
szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy
prawa polskiego.

Gdańsk 17.08.2020 r.

