
 
 
 
 

 
 

Regulamin konkursu z okazji Dnia Dziecka 2021 
 

§ 1 
Warunki uczestnictwa  

1. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w 
Poznaniu, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do nieograniczonego grona miłośników 
wielkopolskich atrakcji turystycznych. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 
a. Najpóźniej do dnia 1 czerwca 2021 roku do godziny 12:00 udzielić prawidłowej odpowiedzi 

na wszystkie trzy pytania konkursowe opublikowane w poście konkursowym na stronie 
www.facebook.com/Wielkopolska.travel i na stronie www.wielkopolska.travel, wysyłając 
odpowiedź na adres konkurs@wot.org.pl oraz 

b. najpóźniej do dnia 1 czerwca 2021 roku do godziny 12:00 w komentarzu pod postem 
konkursowym opublikowanym na stronie www.facebook.com/wielkopolska.travel napisać 
jakie miejsce w Wielkopolsce jest najlepiej wspominanym z dzieciństwa 

4. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie przystąpienia do 
udziału w Konkursie: 
a) ukończyły 18 rok życia, 
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 
c) posiadają aktywne konto w serwisie Facebook. 

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej biorący 
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin. 

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest 
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. 

 
§ 2 

Sposób wyłonienia laureatów  
1. Zwycięzcami konkursu zostaje sześć osób, które jako pierwsze udzielą prawidłowej odpowiedzi na 

pytania konkursowe oraz spełnią wszystkie pozostałe warunki uczestnictwa. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7.06.2021 r. 
3. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 7.06.2021 r. Wyniki Konkursu zostaną 

ogłoszone na Facebooku Organizatora.  
4. Informacja o nagrodach przesłana zostanie w wiadomości prywatnej na Facebooku lub mailowo. 
5. Organizator będzie kontaktować się z laureatami konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej 

na Facebooku lub mailowo. 
 

§ 3 
Nagrody 

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrodę w postaci zestawu dwóch książek składającego się z książki 
Arbuz i Pchełka - czyli wielkie wyprawy w Wielkopolsce, autorstwa Maliny Prześlugi oraz książki 
Kuba na tropie - czyli wszystko to, czego nie powiedzą wam w szkole, autorstwa Kuby i Filipa 
Majewskich  
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§ 4 
Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Wielkopolska 
Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 17. Przetwarzanie danych osobowych 
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu, w celach podatkowych (jeżeli występują obowiązki podatkowe), a także w celach 
marketingowych. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 
4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu, 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres e-mail, 
c) adres do korespondencji. 

6. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie 
jego danych osobowych przez Organizatora, w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia 
Konkursu z jego udziałem. 

7. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w 
mediach) o wynikach Konkursu. 

8. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 
obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

9. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów i zostaną automatycznie usunięte przez Organizatora w momencie, kiedy ich 
dalsze przechowywanie nie będzie konieczne. 

10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

 
§ 5 

Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik Konkursu, dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie jego zasady, określone 

niniejszym Regulaminem. 
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki 

prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.  
3. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie 

przysługuje odwołanie. 
4. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod wysyłając zapytanie w formie wiadomości 

prywatnej do strony www.facebook.com/Wielkopolka.travel. 


