
REGULAMIN KONKURSU ,,8 SZLAKÓW W 8 TYGODNI''

Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie ,,8 szlaków w 8 tygodni''.

§ 1. Organizator

1.  Konkurs  organizowany  jest  przez  Lokalną  Organizację  Turystyczną  ,,Serce  Kaszub'',
z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 5e, 83-400 Kościerzyna. 

2.  Osobą  wskazaną  do  kontaktu  w  sprawach  dotyczących  konkursu  i  zgłoszeń
konkursowych jest: Lidia Narloch, e-mail: biuro@lot-sercekaszub.pl, tel. 790 200 211.

§ 2. Informacje ogólne

1. Akcja konkursowa ,,8 szlaków w 8 tygodni''  stanowi propozycję zabawy konkursowej
w czasie: 05.07.2019 r. - 31.08.2019 r., w której nagrodą główną jest rower górski (1 szt.).

2.  Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  zaakceptowanie  niniejszego  Regulaminu
przez uczestników. 

§ 3 Zasady konkursu

1. Konkurs ,,8 szlaków w 8 tygodni'' polega na odnalezieniu w terenie, na ośmiu szlakach
rowerowych,  odpowiedzi  do  ośmiu  pytań  krzyżówki  wskazanych  na  karcie  gry  (do
pobrania na stronie: www.lot-sercekaszub.pl).  Po rozwiązaniu krzyżówki cyfry od 1 do 12
utworzą hasło, które uczestnik  musi wykorzystać (zawrzeć) w wymyślonym przez siebie,
autorskim  haśle  promocyjnym  (maksymalnie  30  słów).  Hasło  promocyjne  należy
przesłać na adres email:  biuro@lot-sercekaszub.pl w terminie do 29.08.2019 r.  do
godz. 23:59, podając imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz numer telefonu.  Zgłoszenie
powinno  być  wykonane  na  osobę  pełnoletnią.  Hasło  promocyjne  wymyślone  przez
uczestnika stanowi główne kryterium przyznania nagrody w konkursie.

2.  Wszystkie  prawidłowe  zgłoszenia  konkursowe  (hasło  promocyjne  przesłane  przez
uczestnika  na  wskazany  adres  email)  zostaną  poddane  ocenie  Komisji  Konkursowej
powołanej przez Organizatora. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

3. O wygranej zwycięzca zostanie poinformowany drogą telefoniczną, a wręczenie nagrody
odbędzie się  31 sierpnia podczas IV Rodzinnego Rajdu Rowerowego na Półwyspie Lipa
(gm. Karsin).

§ 4 Postanowienia końcowe

1.  Uczestnik  konkursu  akceptując  warunki  regulaminu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie

swoich danych osobowych zgodnie z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
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(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"). 

§ 5 Wejście w życie Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.07.2019 r.

2. Z dniem 01.09.2019 r. obowiązujący Regulamin traci ważność.

§ 6 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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