Regulamin konkursu „Jaka to roślina”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Jaka to roślina”.
2. Organizatorem konkursu na fanpage'u www.facebook.com/radomszczanski.eratravel jest
Powiat Radomszczański, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko .
3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem profilu ERA Travel w portalu społecznościowym
Facebook, w zgodzie z regulaminem niniejszego portalu.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest za pośrednictwem portalu internetowego Facebook i za
pomocą korespondencji email.
5. Fundatorem nagród w konkursie jest Powiat Radomszczański, ul. Leszka Czarnego 22, 97–500
Radomsko.
6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
7. Konkurs trwa od 14 kwietnia 2021r. do 30 czerwca 2021 r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator
konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o
czym poinformuje uczestników konkursu na Fanpage’u wskazanym w §1 pkt.2 Regulaminu.
8. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu
określone w Regulaminie.
9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku w
rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z. 2016 r. poz.
471 z późn. zm.)
§2 Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być:
· osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych
· posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
· przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem
www.facebook.com/legal/terms
2. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem Organizatora.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Powiat Radomszczański
oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminami, w szczególności Uczestników, którzy:
a. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
Facebooka;
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
c. nie spełniają warunków podmiotowych i przedmiotowych uczestnictwa w Konkursie.
5. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
§3 Zasady konkursu
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest rozpoznanie rośliny na podstawie publikowanego zdjęcia na
fanpage'u www.facebook.com/radomszczanski.eratravel oraz ewentualnie (dodatkowe punkty)
podanie stanowisk (miejsc) jej występowania na terenie powiatu radomszczańskiego.
Nazwę gatunkową i miejsce jej występowania uczestnik przesyła w formie wiadomości prywatnej na
adres: eratravelgeo@gmail.com.
W konkursie brana jest pod uwagę tylko pierwsza odpowiedź Uczestnika Konkursu.
Zabronione jest udzielanie odpowiedzi lub wskazówek ją ułatwiających w komentarzach pod postem
(zadaniem) konkursowym.

Pierwsza osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi otrzymuje 5 punktów, druga –4 punkty, 3 – 3
punkty, 4 – 2 punkty, 5 – 1 punkt.
Za podanie miejsc występowania rośliny uczestnik otrzymuje dodatkowe 3 punkty.
2. 10 osób z największą liczbą punktów zdobytych w trakcie konkursu otrzyma nagrody – zestaw
gadżetów promocyjnych.
3. Konkurs przebiega następująco:
a. 14.04.2021r. godz. 06:00 do 30.06.2021 godz. 21.00 (w każdą środę) – termin publikacji postów
konkursowych,
b. 2.07.2021 - podsumowanie punktacji,
c. 5.07.2021 - w oddzielnym poście na Fanpage’u ERA TRAVEL zostaną opublikowane wyniki
konkursu.
4. O przyznaniu nagród decyduje Organizator.
5. Organizator skontaktuje się z laureatami konkursu za pomocą prywatnej wiadomości za pomocą
adresu email użytego przez uczestników w konkursie.
§4 Nagrody
1. Laureaci konkursu otrzymają:
Zdobywcy I, II i III miejsca - zestaw upominków promocyjnych MAX,
Zdobywcy miejsc od IV do X - zestaw upominków promocyjnych STANDARD.
2. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość przesłaną emailem oraz
podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody.
Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni od
dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w
konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich
roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci zobowiązani są do odbioru nagród w siedzibie Organizatora, w ustalonym wcześniej
terminie, najpóźniej do 31 lipca 2021 roku.
4. Nagrody rzeczowe w Konkursie nie podlegają wymianie na jej równowartość w gotówce ani
nagrody innego rodzaju.
§5 Reklamacje
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 7 dni roboczych od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie
później niż do 14.07.2021 r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 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. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Organizator informuje,
iż: administratorem danych osobowych jest Powiat Radomszczański z siedzibą w Radomsku przy ul.
Leszka Czarnego 22
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
za dobrowolnie wyrażoną zgodą w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności
podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo
instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego
zakończeniu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi
przepisami.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i prawo
przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
W przypadku nie podania danych osobowych uczestnictwo nie będzie możliwe.
8. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

§7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora
https://www.radomszczanski.pl oraz siedzibie Organizatora.
2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie
decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny.
Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu
określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad,
jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,
administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s.
California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są
informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą
wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)

