Regulamin konkursu pt. „Wygraj darmowy pobyt w Trójmieście” 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 umieszczeniu na swoim profilu na Instagramie bądź Facebooku
publicznego posta w formie kreatywnego tekstu, rysunku, grafiki, zdjęcia bądź krótkiego
filmiku (forma dowolna) własnego autorstwa opisującego bądź prezentującego jak wyobrażają
sobie pobyt w Trójmieście i oznaczeniu wpisu hasztagiem #teraztrojmiasto (bez polskich liter).
2. Post konkursowy będzie opublikowany przez Organizatora podczas całego czasu trwania
Konkursu i będzie zawsze opatrzony przez Organizatora hasłem z nazwą Konkursu pt. „Wygraj
darmowy pobyt w Trójmieście”.
3. Konkurs trwa od 17.08.2020 od godz. 12:00 do 06.09.2020 do godz. 12:00. Wszelkie posty
umieszczone poza wyznaczonym terminem jak również nie posiadające hasztagów opisanych
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5. Uczestnik konkursu biorąc w nim udział jednocześnie oświadcza, iż akceptuje Regulamin
Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w nim.
6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora opublikowanego zdjęcia,
rysunku, tekstu itp. 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
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3. Do wygrania w konkursie jest 11 voucherów pobytowych, które wygrany będzie mógł
wykorzystać w Trójmieście na pobyt w hotelach i innych miejscach zakwaterowania
wskazanych przez Organizatora. Lista hoteli i miejsc pobytowych dostępna jest na stronie
www Organizatora.
4. Przedstawiciel Organizatora, po wyborze laureatów konkursu, skontaktuje się niezwłocznie
z laureatami konkursu celem otrzymania od nich danych adresowych do wysyłki voucherów
pobytowych. Vouchery zostaną wysłane kurierem.
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 i prac.
3. 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.
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