Regulamin konkursu „Latam z Bydgoszczy”

1. Organizator i czas trwania konkursu:
1) Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego przy współpracy z agencją turystyczną KOMPAS.
2) Konkurs trwa do 17 kwietnia 2015 r.
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2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1) Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
2) Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które zakupią bilet na lot z lub do Portu
Lotniczego Bydgoszcz przez Frankfurt nad Menem (lot musi mieć miejsce w terminie od
29 marca do 30 czerwca 2015 roku) oraz krótko uzasadnią (maksymalnie 200 znaków ze
spacjami), dlaczego warto latać z Portu Lotniczego Bydgoszcz.
3) Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać do 17 kwietnia br. na adres mailowy:
a.strzyzewska@kujawsko-pomorskie.pl lub adres pocztowy: Biuro Prasowe Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100
Toruń (decyduje data wpływu zgłoszenia).
4) Do celów kontaktowych uczestnicy konkursu zobowiązani są zamieścić w zgłoszeniu
następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
5) Udział w konkursie jest równoważny z wyrażaniem zgody przez uczestników na
wykorzystanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Oznacza to
zgodę na podanie np. środkom masowego przekazu imienia i nazwiska oraz publikację
imienia i nazwiska autora zwycięskiego uzasadnienia na stronie internetowej
www.kujawsko-pomorskie.pl.
6) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Przyznanie nagrody:
1) Nagrodą w konkursie jest weekendowy pobyt dla dwóch osób w Salzburgu,
w terminie 01-03.05.2015. Fundatorem nagrody jest Agencja Turystyczna KOMPAS.
2) Świadczenia w ramach nagrody: bilet lotniczy, 2 noclegi w hotelu czterogwiazdkowym
w Salzburgu, śniadania bufetowe, transfery lotnisko-hotel-lotnisko, ubezpieczenie KL
i NNW, a także opłacenie podatku dochodowego z tytułu otrzymania nagrody.
3) Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni następujące warunki
regulaminu konkursu:
a) zakupi bilet na lot z lub do Portu Lotniczego Bydgoszcz przez Frankfurt nad
Menem (lot musi mieć miejsce w terminie od 29 marca do 30 czerwca 2015
roku),
b) krótko uzasadni (maksymalnie 200 znaków ze spacjami), dlaczego warto latać
z Portu Lotniczego Bydgoszcz,
c) do 17 kwietnia br. prześle zgłoszenie konkursowe na adres podany w ust. 2
pkt 3.
4) Nagrodę otrzyma autor najciekawszego uzasadnienia dot. wyboru podróżowania z Portu
Lotniczego Bydgoszcz.

5) Warunkiem przyznania nagrody będzie okazanie wykupionego biletu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2.
6) Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie lub mailowo nie później niż
do dnia 22 kwietnia br.
7) Zwycięzcę wyłoni trzyosobowa komisja w składzie: Edyta Macieja-Morzuch, dyrektor
Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Kujawsko-Pomorskiego; Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Jagoda Łobożewicz, przedstawicielka Agencji
Turystycznej KOMPAS.
4. Postanowienia końcowe.
1) Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu
z niniejszym regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty
zakończenia konkursu.
2) Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem
nieważności, skierowanej na adres Organizatora (Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń). Reklamacja zostanie
rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od otrzymania.
3) Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
4) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5) Poszczególne postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie.
6) Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu i jest
udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom konkursu na stronie
www.kujawsko-pomorskie.pl
7) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

