
REGULAMIN ,,KARTY AKTYWNEGO TURYSTY’’

I. DEFINICJE

1. ,,Karta Aktywnego Turysty’’ to konkurs skierowany do mieszkańców oraz osób odwiedzających Powiat
Kościerski,  mający  na  celu  promocję  turystyczną  obszaru.  Karta  wydana  jest  w  formie  papierowej.
Zawiera planszę gry z miejscami na naklejki, mapkę, zasady gry oraz odnośnik do pełnego regulaminu. 
2. Organizator – Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub'' (LOT ,,Serce Kaszub'').
3. Czas trwania konkursu - od 1 maja 2019 r. do  30 września 2019 r.
4. Odbiór nagród i voucherów – po 1 października 2019 r.
5. Realizacja voucherów – patrz pkt. III Regulaminu.
6. Obiekt - atrakcja turystyczna na terenie Powiatu Kościerskiego, w której uczestnik gry (posiadacz karty)
otrzymuje naklejkę. Obiekty te, wskazane są na planszy wraz z miejscami na naklejki.
7.  Naklejki  –  niewielkiej  wielkości,  jednakowe  nalepki  z  logo  LOT  ,,Serce  Kaszub”,  które  stanowią
potwierdzenie wizyty w danym obiekcie.
8. Nagroda turystyczna – nagrody (w kolejności od 1 do 6) przedstawione na planszy gry. 
9. Partnerzy – podmioty, które ufundowały nagrody turystyczne w ramach projektu ,,Karta Aktywnego
Turysty’’.
10. Użytkownik Karty – zamiennie: uczestnik gry - posiadacz ,,Karty Aktywnego Turysty’’. 

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. ,,Karta Aktywnego Turysty’’  stanowi propozycję zabawy konkursowej w czasie od 01.05.2019 r.  do
30.09.2019 r., w której można zdobyć nagrody turystyczne, wskazane na planszy gry. 
2. Użytkownik  karty,  w  celu  zdobycia  nagrody  turystycznej,  powinien  postępować  zgodnie
z następującymi zasadami gry:

KROK 1: 
W pierwszym kroku użytkownik wybiera nagrodę turystyczną, którą chce zdobyć (nagrody od 1 do 6
wskazane na planszy gry). Następnie wśród wskazanych na planszy atrakcji (łącznie 16 miejsc) wybiera
w DOWOLNEJ KOLEJNOŚCI te, które chce zwiedzić. Oznacza to, że użytkownik wybierając np. Nagrodę
nr 1 zwiedza TRZY WYBRANE atrakcje przedstawione na całej planszy gry. W każdym z tych miejsc, po
okazaniu karty, użytkownik otrzymuje 1 naklejkę (1 miejsce = 1 naklejka).
Naklejkami  należy  uzupełnić  na  planszy  gry,  drogę  do  wybranej  nagrody  turystycznej  (wklejając  je
w miejsce na naklejkę).

*  W przypadku braku możliwości odebrania naklejki w danym obiekcie, uczestnik gry może odebrać ją
w biurze LOT ,,Serce Kaszub” przy ul.  Świętojańskiej  5e w Kościerzynie (pn -  pt w godz. 7.30-15.30).
Warunkiem  otrzymania  naklejki  jest  potwierdzenie  obecności  w  obiekcie  poprzez  okazanie  zdjęcia
użytkownika karty, wykonanego na tle danej atrakcji.
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KROK 2:
Uczestnik  gry  powinien  wykonać  zdjęcie  (plenerowe,  rodzinne  lub  inne)  z  miejsca,  które  zwiedził
w ramach ,,Karty Aktywnego Turysty'',  i  które podobało mu się najbardziej.   Do wykonanego zdjęcia
należy wymyślić krótkie hasło promocyjne nawiązujące do Serca Kaszub (maksymalnie 20 słów).
KROK 3: 
Uczestnik gry zgłasza swój udział w konkursie poprzez przesłanie zdjęcia wypełnionej naklejkami planszy
gry, zdjęcia wybranego miejsca wraz z hasłem promocyjnym oraz numerem  JEDNEJ wybranej nagrody
(od  1  do  6).  Zgłoszenia  dokonywane  są  drogą  elektroniczną  na  adres:  biuro@lot-sercekaszub.pl
w sposób  ciągły,  w  nieprzekraczalnym terminie  do  15  września  2019  r.  Uczestnik  nie  może  wybrać
nagrody, jeśli ilość zebranych przez niego naklejek jest mniejsza niż wymagana dla danej nagrody!
Przykład: 

Nagroda nr 1 → 3 miejsca do zwiedzenia (3 naklejki), 

Nagroda nr 2 → 6 miejsc do zwiedzenia (6 naklejek), 

Nagroda nr 3 → 9 miejsc do zwiedzenia (9 naklejek),

Nagroda nr 4 → 12 miejsc do zwiedzenia (12 naklejek),

Nagroda nr 5 → 14 miejsc do zwiedzenia (14 naklejek),

Nagroda nr 6 → 16 miejsc do zwiedzenia (16 naklejek).
Nadsyłane  zgłoszenia,  które  spełnią  powyższe  warunki  i  otrzymają  pozytywną  weryfikację,  będą
sukcesywnie zamieszczane na portalu społecznościowym Facebook LOT ,,Serce Kaszub'', gdzie zostaną
poddane pod głosowanie internautów. Głosowanie odbywać się będzie równolegle w odniesieniu do
każdej z sześciu wyznaczonych nagród. Każde zakwalifikowane zgłoszenie biorące udział w głosowaniu,
może wygrać tylko jedną nagrodę.
Głosowanie  internautów  odbędzie  się  w  formie  otwartego,  publicznego  głosowania  na  portalu
społecznościowym  LOT  ,,Serce  Kaszub”  -  facebook  (https://www.facebook.com/Lokalna-Organizacja-
Turystyczna-Serce-Kaszub-391156687627780/).  Internauci  będą  oddawać  głosy  na  wybrane  zdjęcie
i hasło promocyjne poprzez dodawanie reakcji. Pod uwagę będą brane tylko reakcje ,,Lubię to” (kciuk
w górę) oraz ,,Super!'' (serduszko) umieszczone w oryginalnym poście, bezpośrednio pod zdjęciem. Nie
będą liczone reakcje zawarte w komentarzach,  ani  same komentarze i  udostępnienia.  Daną nagrodę
turystyczną  wygra  uczestnik,  którego  zdjęcie  otrzyma  największa  ilość  głosów  na  FB.  W  przypadku
otrzymania  tej  samej  liczby  reakcji  pod  kilkoma  zgłoszeniami  o  wyniku  ostatecznym  zadecyduje
powołane przez Organizatora Jury. Decyzja Jury jest ostateczna. 
Głosowanie internetowe potrwa do 30 września 2019 r. do godz. 12.00. 
Ogłoszenie  listy  zwycięzców  nastąpi  w dniu  01.10.2019  r.  na  portalu  społecznościowym Facebook
LOT ,,Serce Kaszub''.

III. NAGRODY TURYSTYCZNE
Nagrody turystyczne zostaną przekazane zwycięzcom konkursu w formie voucherów i nagród rzeczowych
osobiście (w biurze LOT ,,Serce Kaszub'') lub wysłane listownie (na wyraźną prośbę Uczestnika).
W  celu  realizacji  vouchera  niezbędna  jest  wcześniejsza  rezerwacja  telefoniczna  bezpośrednio
u Partnera. 
Warunkiem realizacji vouchera jest dostępność danej usługi w wybranym terminie.
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Lista  nagród,  które  mogą  zdobyć  uczestnicy  gry  ,,Karta  Aktywnego  Turysty”  wraz  z  terminem  ich
realizacji:

NAGRODA NR 1: 
- Darmowe wejście dla 4 osób do Muzeum American Old Cars (Kościerzyna ul. Mazurka Dąbrowskiego 4,
tel. 669 727 229, www.americanoldcars.pl)
Termin realizacji: 01.10.2019 r. - 31.12.2019 r.
-  Pamiątkowe pierniki  z  Kaszub  ,,Z  Sercem Robione” (do odbioru  w biurze  LOT ,,Serce  Kaszub''  od
01.10.2019 r.)

NAGRODA NR 2:
- Dwugodzinna wizyta na kręgielni w Hotelu*** Bazuny w Kościerzynie dla max. 8 osób (Kościerzyna ul.
Kościuszki 17, tel. 58 680 21 00, www.hotelbazuny.pl).
Termin realizacji:  01.10.2019 r. - 01.02.2020 r.
- Pamiątkowy fotoobraz z Serca Kaszub  - RM Studio www.rmstudiokobos.pl (do odbioru w biurze LOT
,,Serce Kaszub'' od 01.10.2019 r.)

NAGRODA NR 3:
- Rodzinny  spływ kajakowy dla 4 osób – Czółenko  (Stara Kiszewa, ul. Kościerska 15, tel. 518 660 398,
www.czolenko-kajaki.pl).
Termin realizacji: 01.10.2019 r. - 31.10.2019 r.

NAGRODA NR 4:
- Lot widokowy paralotnią w Borsku dla 1 osoby – Jet Stream (Lotnisko Borsk, tel. 500 100 788, www.jet-
stream.pl).  Termin  realizacji:  od  01.10.2019  r.  -  31.08.2020  r.  uzależniony  jest  od  warunków
pogodowych(!)
-  2-godzinny  Voucher  na  rowerek  wodny  dla  4  osób  –  Stanica  Wodna  PTTK  Wdzydze  (Wdzydze,
ul. Stolema 1, tel. 669 331 114, www.wdzydze-stanica.pl).
Termin realizacji: 04.05.2020 r. – 30.06.2020 r.

NAGRODA NR 5:
- Weekend (2 noclegi) dla 4 osób z wyżywieniem w Domu Wczasowym HELENA we Wdzydzach (Wdzydze,
ul. Róży Ostrowskiej 7, tel. 58 686 13 08, www.helena.kaszuby.pl).
Termin realizacji: 01.10.2019 r. - 01.10.2020 r.

NAGRODA  NR 6:
Weekend (2 noclegi) dla 4 osób bez wyżywienia w Ośrodku Wypoczynkowym eFKa Wiele ze spływem
kajakowym – spływ w sobotę (Wiele - Piątkowo 2, tel. 58 687 34 65, www.efka-wiele.pl). 
Termin realizacji: maj - czerwiec 2020 r. lub wrzesień 2020 r.

IV. DYSTRYBUCJA ,, KARTY TURYSTY’’
1.  ,,Kartę Aktywnego Turysty’’ można nabyć  odpłatnie  w stałej cenie 3 PLN (trzy złote) w wybranych
punktach/obiektach na terenie powiatu kościerskiego.  Pełna lista podmiotów prowadzących sprzedaż
karty znajduje się na stronie www.lot-sercekaszub.pl.
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V. REKLAMACJE

1. Organizator karty nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych w ramach projektu przez
Partnerów i odwiedzane Obiekty.
2. W  przypadku  wydarzeń  losowych  lub  zaprzestania  działalności  przez  podmiot  oferujący  nagrodę
w ramach  projektu  ,,Karta  Aktywnego  Turysty''  zwycięzca  nagrody  nie  ma  prawa  do  reklamacji  czy
roszczeń wobec Organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnik  konkursu  akceptując  warunki  regulaminu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych
osobowych zgodnie z z  Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako
"RODO"). 

VII. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2019 r.
2. Z dniem 01.10.2020 r. obowiązujący Regulamin traci ważność.

VIII. ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin może ulec zmianie.

2.Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną podane do wiadomości publicznej w drodze opublikowania na 
stronie internetowej www.lot-sercekaszub.pl z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany.
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