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Regulamin Konkursu ,,Kolej na Europę’’ 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania 

Konkursu ,,Kolej na Europę’’ (zwanego dalej: Konkursem). 

2. Organizatorem Konkursu jest Punkt EUROPE DIRECT Poznań działający przy 

Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 

61-874 Poznań (zwany dalej: Organizatorem). 

3. Przystąpienie do udziału w Konkursie wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu  

i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.  

4. Klauzula informacyjna dla Uczestników Gry, będąca Załącznikiem do niniejszego 

Regulaminu, stanowi wypełnienie ciążącego na Administratorze obowiązku 

informacyjnego, o którym mowa w 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

 

§ 2 Przebieg konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.09.2021 r. w momencie startu Nocy Naukowców 

i trwa do północy tego samego dnia.  

2. Zadaniem Konkursowym jest wysłanie wypełnionego formularza konkursowego , który 

opublikowany zostanie 24.09.2021 r. na stronie internetowej Nocy Naukowców  

w zakładce Organizatora. 

3. Pytania z formularza konkursowego odnoszą się do filmów przedstawiających zabytki 

i miejsca z różnych miast europejskich opublikowanych na stronie internetowej Nocy 

Naukowców w zakładce Organizatora.  

4. Formularz konkursowy składa się z 3 części: 

a) w części I należy wybrać jedną z 6 tras, których dotyczyć będą dalsze 

odpowiedzi; do każdej z tras przygotowany został oddzielny film, z którym 

należy zapoznać się w celu uzupełnienia formularza; 

b) w części II należy podać nazwy 10 zabytków lub miejsc, których zdjęcia 

pojawiają się w filmie odnoszącym się do wybranej trasy, oraz nazwę państwa  

i miasta, w których dany zabytek lub miejsce się znajduje;  

c) w części III należy podać swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko oraz adres  

e-mail;  

5. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość formularzy odpowiadając tym samym na 

pytania dot. każdej z tras.  

6. Zwycięzcami zostaje 10 osób, które prawidłowo rozpoznają najwięcej zabytków na 

wybranej trasie. W przypadku remisu decydujący będzie czas nadesłania formularza. 

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu 

zakończenia Konkursu. Informacja o wyłonieniu zwycięzców zostanie opublikowana 

na Facebooku Organizatora: www.facebook.com/EDPoznan. 

7. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej za 

pośrednictwem wiadomości e-mail najpóźniej 14 dni roboczych od zakończenia 

http://www.facebook.com/EDPoznan
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konkursu. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci zestawu gadżetów promocyjnych 

przekazanych przez Organizatorów.  

8. Zwycięzca zobowiązany jest zgłosić się w celu odbioru nagrody w terminie nie 

przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty publikacji wyników Konkursu. Brak 

kontaktu w podanym terminie rozumiany jest jako rezygnacja z nagrody. 

9. Nagrody wysyłane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na koszt Organizatora. 

 

§ 3 Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez 

Uczestników drogą e-mailową na adres: promocja@irpoznan.com.pl 

W tytule wiadomości należy napisać: „Kolej na Europę”  – reklamacja.  

2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

Składający reklamację zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie 

okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.  

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy 

rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz przepisach 

obowiązującego prawa polskiego.  

4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem 

najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.  

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  
 

§ 4 Ochrona danych osobowych 

1. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, Organizator informuje, iż: 

a) Administratorem Pani/Pana  Danych  Osobowych  jest  Wielkopolska Izba 

Rzemieślnicza w Poznaniu przy której działa EUROPE DIRECT Poznań z siedzibą:  

al. Niepodległości 2  61-874  Poznań, zwany dalej „Administratorem”. 

Kontakt z Administratorem tel. 61 859 35 35, email: sekretariat@irpoznan.com.pl.  

b) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wysłania nagród,  

c) dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wysłania nagród, 

d) dane osobowe będą przetwarzane w imieniu Administratora przez upoważnionych 

pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w lit. c,  

e) dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, a także zgodnie z innymi 

powiązanymi przepisami prawa,  

f) każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, a w szczególności 

możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  

g) odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem 

w zakresie realizowanych umów, wyłącznie na mocy stosownych umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania 

przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę danych. Do kategorii takich podmiotów należą: 

• podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie; 

• podmioty świadczące wsparcie i utrzymanie systemów teleinformatycznych; 
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• podmioty zajmujące się obsługą prawną. 

Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

h) podane dane będą przetwarzane na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO) - zgodnie  

z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, uczestnik ma prawo 

wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na fanpage’u na 

Facebooku www.facebook.com/EDPoznan. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad: niewykorzystywania 

usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez 

Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych; w szczególności 

zabronione jest wykorzystywanie Konkursu lub faktu udziału w Konkursie do celów 

zarobkowych; nie przesyłania do Organizatora treści niezgodnych z prawem, treści 

obraźliwych etc.  

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału  

w Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do 

którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.  

4. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych 

mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie 

postanowienia Regulaminu. 

5. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem podejmuje Organizator. 
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