REGULAMIN KONKURSU „50 TWARZY GRECJI”
§ 1 DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. „Konkurs” – konkurs zatytułowany „50 twarzy Grecji” prowadzony na zasadach
określanych niniejszym regulaminem.
2. „Organizator” – Zante Magic Tours Paweł Maciej Nuckowski, Ipiresies
Touristikoy Grafeiou Laganas Zakynthos, 29100 Grecja, AFM (NIP) EL141585853
DOY Zakynthos, Nr licencji touroperatora Izby Turystyki w Grecji 08-28-E-60-0011445-0-1,

mający

miejsce

zwykłego pobytu w

Grecji,

adres

poczty

elektronicznej: zmt@zantemagictours.com.
3. „Uczestnik” – uczestnikiem konkursu jest osoba spełniająca warunki
uczestnictwa zawarte w §3 niniejszego regulaminu, która udzieli odpowiedzi na
pytanie konkursowe.
4. „Fundatror nagród” – fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
5. „Zadanie konkursowe” – zadaniem konkursowym jest kolaż, zestawienie zdjęć z
pytaniami dla Uczestników na określony temat opublikowane na profilu
Organizatora na portalu Facebook.com
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem Konkursu jest wyłonienie spośród uczestników zwycięzcy z największą
liczbą punktów uzyskanych przez odpowiedzi uczestników na zadania
konkursowe.
2. Konkurs trwa od 4 marca 2016 roku do 14 marca 2016 roku.
3. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym
Facebook.
4. Wzięcie udziału w konkursie poprzez dodanie odpowiedzi pod pytaniem
konkursowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany
przez serwis Facebook, ani z nim związany.
6. Każdy uczestnik, biorąc udział w konkursie, w pełni zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności.
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7. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn.
zm.). Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
8. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać uczestnikom, za
pomocą

środków

komunikacji

elektronicznej,

wiadomości

związane

z

przebiegiem Konkursu.
9. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu
w każdym czasie i zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw jego
uczestników.

Zmieniony

tekst

regulaminu

obowiązuje

od

chwili

jego

opublikowania.
§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
2. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok
życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły przynajmniej 13 rok życia oraz posiadają
ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie
wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.
4. Osoby wymienione w ust. 3 §3 są zobowiązane dołączyć do prac konkursowych
pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.
5. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób
trzecich.
6. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych
uczestnika. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych
powoduje wykluczenie z Konkursu.
7. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy, pracownicy organizatora oraz
przedstawiciele najbliższej rodziny organizatora.
8. Nadesłane odpowiedzi na zadania konkursowe nie mogą zawierać treści
wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
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§ 4 ZASADY UCZESTNICTWA I SYSTEM NAGRADZANIA
1. Zgłoszenie Uczestnika do konkursu następuje przez dodanie jego odpowiedzi
w komentarzu pod zadaniem konkursowym.
2. Uczestnik może udzielić maksymalnie jednej odpowiedzi na wszystkie
postawione pytania w zadaniu konkursowym z danego dnia.
3. Odpowiedź uczestnika nie powinna być poddawana edycji ani zmianom po jej
opublikowaniu. Odpowiedzi poddane edycji nie będą uwzględniane.
4. Punktowane będą wyłącznie pełne (zawierające wszystkie 5 nazw) i poprawne
odpowiedzi (podanie imienia i nazwiska, dokładnej nazwy – w wersji
spolszczonej lub greckiej).
5. Uczestnik, który udzieli pełnej i poprawnej odpowiedzi na pytania postawione w
zadaniu konkursowym otrzymuje i gromadzi punkty według następujących
zasad:
–1 miejsce – 10pkt,
–2 miejsce –7pkt,
–3 miejsce –5 pkt,
–4 miejsce – 3 pkt,
–5 miejsce – 1 pkt,
–6 miejsca i kolejne – 0 pkt.
6. O miejscu, które zajmuje uczestnik decyduje szybkość udzielenia pełnej
i poprawnej odpowiedzi na pytania postawione w zadaniu konkursowym
(1 miejsce – najszybsza odpowiedź, ostatnie – najpóźniejsza odpowiedź).
7. W przypadku braku zapełnienia miejsc ze względu na brak wystarczającej liczby
pełnych odpowiedzi na postawione zadanie konkursowe, organizator może, lecz
nie musi, przydzielić punkty za odpowiedzi niepełne (mając na uwadze stopień
rozwiązania zadania, poprawności odpowiedzi i szybkość jej udzielenia).
8. Punkty, które otrzymuje uczestnik w kolejnych zadaniach konkursowych sumują
się aż do zakończenia konkursu.
9. Po wyczerpaniu się puli 10 zadań konkursowych publikowanych przez
Organizatora suma wszystkich punktów uzyskanych przez danych uczestników
zostanie zsumowana, a troje zwycięzców z najwyższą liczbą punktów
nagrodzonych.
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10. Nagrodami są:
–1 miejsce: Voucher na jedną wybraną wycieczkę z oferty Zante Magic Tours na sezon
2016 dla dwóch osób (voucher na okaziciela, termin do zrealizowania w sezonie 2016)
lub voucher na zakupy w sklepie Smaki Zante na kwotę 200zł (www.smakizante.com).
–2 miejsce: Voucher na jedną wybraną wycieczkę z oferty Zante Magic Tours na sezon
2016 dla jednej osoby (voucher na okaziciela, termin do zrealizowania w sezonie 2016)
lub voucher na zakupy w sklepie Smaki Zante na kwotę 100zł (www.smakizante.com).
–3 miejsce: gadżety firmowe Zante Magic Tours. Organizator ma prawo do przyznania
nagród dodatkowych.
11. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez
ogłoszenie wyników na stronie organizatora w portalu społecznościowym
Facebook.
13. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe
niezbędne do wydania nagrody: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod
pocztowy, miejscowość, kraj zamieszkania.
14. Nagrodzonemu

uczestnikowi

nie

przysługuje

prawo

do

zastrzeżenia

szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu
(pieniężnego, rzeczowego).
15. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od
momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych
osobowych niezbędnych do wydania nagrody prawo do nagrody przechodzi na
fundatora.
16. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich
danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (Ustawa
o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz.
833, z późniejszymi zmianami).
17. Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika konkursu będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu
przez organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną
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nieodpłatną publikację imienia i nazwiska finalistów i laureata Konkursu na
stronach internetowych organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla innych
celów marketingowych związanych z działalnością organizatora.
18. Administratorem zbioru danych osobowych jest Zante Magic Tours z siedzibą w
Laganas Zakynthos. Administrator danych osobowych informuje, że podanie
danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w
Konkursie oraz, że uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego
danych oraz ich poprawiania.
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