
Regulamin Internetowego Konkursu  
w ramach projektu “Zielona Akademia cykl działań ekologicznych” 

 

I. Kto i dla kogo organizuje konkurs? 

1) Organizatorem jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Ziemi Elbląskiej w           

Elblągu (dalej PTTK) z siedzibą w Elblągu, adres: ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg, wpisany do Krajowego                

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032443 (dalej: Organizator). 

2) Konkurs zainicjowany został i prowadzony jest przez członków PTTK, pracowników Parku            

Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej oraz Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida.  

3) Konkurs organizowany jest w ramach projektu “Zielona Akademia cykl działań ekologicznych” który został              

dofinansowany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

3) Konkurs adresowany jest do wszystkich użytkowników Internetu, spełniających warunki niniejszego           

Regulaminu (dalej: Regulamin), którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę krajoznawczą, powertować          

przewodniki, poznać ciekawe i czasem zaskakujące skarby krajoznawcze województwa         

warmińsko-mazurskiego a w szczególności Ziemię Elbląską.  

4) Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę rodziców na udział w konkursie. 

5) W konkursie nie mogą brać udziału jedynie osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w              

przygotowanie i prowadzenie konkursu oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób. 

6) Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej:              

Uczestnik / Uczestnicy). 

 

II. Zasady konkursu 

1) W każdy poniedziałek, o godzinie na stronie Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com             

(dalej „Facebook”) zostanie umieszczone jedno lub dwa pytania konkursowe (adres strony           

https://web.facebook.com/PTTKElblag /). Wpisy z pytaniami będą dostępne dla osób nieposiadających konta           

na portalu Facebook. 

2) Pierwsze pytanie pojawi się 3 kwietnia 2017 r. ostatnie 13 listopada 2017 r.  

3) Pytania pojawią się w dniach 3 kwietnia (2 pytania), 10 kwietnia (1 pytanie), 17 kwietnia (1 pytanie), 24                   

kwietnia (1 pytanie), 1 maja (2 pytania), 8 maja (1 pytanie), 15 maja (1 pytanie), 22 maja (1 pytanie), 29                    

maja (1 pytanie), 5 czerwca (2 pytania), 12 czerwca (1 pytanie), 19 czerwca (1 pytanie), 26 czerwca (1                  

pytanie), 3 lipca (2 pytania), 10 lipca (1 pytanie), 17 lipca (1 pytanie), 24 lipca (1 pytanie), 31 lipca (1                    

pytanie), 7 sierpnia (2 pytania), 14 sierpnia (1 pytanie), 21 sierpnia (1 pytanie), 28 sierpnia (1 pytanie), 4                  

września (2 pytania), 11 września (1 pytanie), 18 września (1 pytanie), 25 września (1 pytanie), 2                

października (2 pytania), 9 października (1 pytanie), 16 października (1 pytanie), 23 października (1              

pytanie), 30 października (1 pytanie), 6 listopada (1 pytanie), 13 listopada (1 pytanie).  

Pytania konkursowe będą obejmowały ciekawostki o Elblągu i okolicach (przyroda, technika, zasłużone            

osoby etc.).  

4) Odpowiedzi na każde z pytań należy przesyłać korzystając z internetowego formularza, którego             

adres każdorazowo będzie podany przy danym pytaniu. 

5) W formularzu Uczestnik podaje prawidłową odpowiedź, swoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz adres               

e-mail, przy pomocy którego jest identyfikowany. Uwaga! Przysyłając odpowiedzi należy używać jednego            
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adresu e-mail. Uczestnik, który w trakcie przesyłania odpowiedzi na kolejne pytania konkursowe posłuży się              

różnymi adresami e-mail, traci możliwość zsumowania swoich punktów. 

6) Odpowiedzi na każde z pytań można przesyłać jedynie do czwartku, następującego po poniedziałku, w               

który opublikowano dane pytanie (do godziny 23:59:59). Po przekroczeniu tego terminu udzielenie informacji             

będzie niemożliwe.  

7) Odpowiedzi umieszczone w komentarzach na portalu Facebook nie będą brane pod uwagę. Osoba, która               

umieści odpowiedź na konkursowe pytania w komentarzu na portalu Facebook zostanie wykluczona z             

konkursu. 

8) Za poprawną odpowiedź uczestnik uzyskuje od jednego do czterech punktów, w zależności od pytania.  

9) Poprawna odpowiedź na dane pytanie konkursowe zostanie opublikowana na portalu Facebook do             

kolejnego poniedziałku.  

10) Pytania oraz odpowiedzi (po wcześniejszym opublikowaniu na portalu Facebook) będą zamieszczane na             

stronie internetowej PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej (www.pttk.elblag.com.pl). Na stronie tej będą także            

publikowane imiona i nazwiska lub pseudonimy osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi oraz lista             

rankingowa po każdym miesiącu konkursu.  

11) Ostateczna lista zwycięzców zostanie ogłoszona podczas podsumowania projektu w grudniu 2017.  

 

III. Nagrody 

1) Główna nagroda przyznana zostanie osobie, która zdobędzie największą liczbę punktów w całym             

konkursie. 

2) Nagrody dodatkowe zostaną przyznane osobom, które kolejno zdobędą największą liczbę punktów            

zajmując drugie i trzecie miejsce w ostatecznej klasyfikacji.  

3) Nagrodę główną może otrzymać tylko jedna osoba. Jeśli po zakończeniu Konkursu dwie lub więcej osób                

będą miały taką samą liczbę punktów, Organizator ogłosi dogrywkę (wówczas dopiero podane zostaną jej              

zasady). 

5) Nagrodami w Konkursie będą m.in.: sprzęt turystyczny, wydawnictwa krajoznawcze, oraz nagrody            

niespodzianki.  

6) Organizator przewiduje, że uroczyste wręczenie nagród nastąpi w grudniu podczas podsumowania            

projektu “Zielona Akademia - cykl działań ekologicznych”.  

7) Ze zdobywcami nagród Organizator będzie się kontaktował używając adresu e-mail podanego przy             

przesyłaniu podpowiedzi, w celu uzyskania niezbędnych danych osobowych. W przypadku nie dostarczenia            

powyższych informacji w podanym terminie, nagroda zwycięzcy przepadnie na rzecz kolejnego Uczestnika z             

największą liczbą punktów. 

8) Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej              

ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 

 

IV. Ochrona danych osobowych 

1) Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w              

Konkursie. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych                

osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celach związanych z organizacją,                   
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przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem nagród. 

2) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

3) Uczestnicy mają prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich             

przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z ustawą o ochronie danych             

osobowych. 

4) Uczestnik ma możliwość realizacji praw wymienionych w powyższym punkcie poprzez przesłanie            

odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora          

pttk_elblag@wp.pl  

5) Organizator zastrzega sobie prawo publikacji imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika na publicznej              

liście rankingowej Konkursu.  

 

V. Reklamacje 

1) Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje             

każdemu Uczestnikowi Konkursu, w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników            

Konkursu. 

2) Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Polskie Towarzystwo              

Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu, ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg, z dopiskiem             

„Internetowy Konkurs w ramach projektu Zielona Akademia”. 

3) Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email,               

czytelny podpis Uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po             

upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.  

4) Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni roboczych              

od daty ich otrzymania przez Organizatora. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego            

Regulaminu. 

5) O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.           

Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania           

się od decyzji Organizatora. 

 

VI. Inne postanowienia 

1) Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach                   

wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w wyżej                   

wymienionej Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

2) Jeśli w ramach Konkursu dojdzie do wykorzystywania niektórych powszechnie dostępnych           

funkcjonalności serwisu społecznościowego Facebook.com, lub innych Serwisów, Organizator oświadcza,         

że Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem              

społecznościowym Facebook bądź innymi Serwisami. Wszelkie informacje przekazywane przez         

użytkowników serwisu Facebook lub innych Serwisów w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a             

nie serwisowi Facebook lub innym Serwisom. Uczestnicy, akceptując Regulamin, zwalniają właściciela           

serwisu Facebook lub innych Serwisów z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może wiązać się z             

Konkursem. 
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3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach          

telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu          

Facebook, strony www.pttk.elblag.com.pl , formularza zgłaszania odpowiedzi, za przypadki udziału w           

Konkursie osób nieuprawnionych oraz działań mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania           

Konkursu. 

4) Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie            

postanowienia. 

5) Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.pttk.elblag.com.pl przez cały okres trwania konkursu.             

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora, na adres: pttk_elblag@wp.pl  

6) Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu lub              

przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie           

podlegają zaskarżeniu. 

7) W przypadku Uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich              

oświadczeń woli dotyczących spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje ich           

przedstawiciel ustawowy. 

8) Wszelka odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wysokości wartości nagród.  

9) Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą             

rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora. 

10) Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno –            

reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

11) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego. 

12) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień Regulaminu Konkursu w            

trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie www.pttk.elblag.com.pl oraz na             

stronie Organizatora na portalu Facebook. 

13) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 
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