
REGULAMIN KONKURSU  

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Organizatorem Konkursu jest ADMIS sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św. Mikołaja 1, 15-

419 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296063, 

NIP: 966-193-58-96, REGON: 200184710, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, (dalej: 

„Organizator Konkursu”)  

dla  

Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w 

imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa 

Podlaskiego – uchwała nr 152/1982/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 9 sierpnia 2016 

r., Pani Joanna Sarosiek, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego (dalej: Zlecający). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora i Zlecającego. 

 

II CZAS TRWANIA  - ZAŁOŻENIA KONKURSU 

1.Konkurs będzie przeprowadzony  w ramach realizowanej przez Admis Sp. z o.o Kampanii 

Informacyjno-Promocyjnej RPOWP na lata 2014-2020.  

2. W dniach 8, 9, 10 oraz 14, 15 listopada 2016 roku, na łamach dziennika Gazeta Współczesna, 

serwisu wspolczesna.pl oraz w zakładce wiadomości regionalne sprofilowanej na województwo 

podlaskie na portalu Onet.pl opublikowane zostaną artykuły prezentujące: 

 

1) w dniu 8.11.2016 r. Konkurs 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, 

2) w dniu 9.11.2016 r. Konkurs 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i 

komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, 

3) w dniu 10.11.2016 r. Konkurs 7.1 rozwój działań aktywnej integracji, 

4) w dniu 14.11.2016 r. Konkurs. 2.3 wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, 

5) w dniu 15.11.2016 r. Konkurs 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności 

inwestycyjnej województwa – tereny inwestycyjne. 

 

Każdorazowo publikacji artykułu towarzyszyć będzie pytanie konkursowe odnoszące się do treści 

publikowanego artykułu. 

 

 

 

 



III WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1.Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z tematem artykułu i przesłać 

odpowiedź na zadane pytanie konkursowe, znajdujące się pod artykułem.  

 

2. Odpowiedź na pytanie konkursowe należy przesłać na adres mailowy: konkurs@admis.pl: 

8 listopada 2016  w godzinach 9.00- 14.00 

9 listopada 2016 w godzinach 9.00- 14.00 

10 listopada 2016 w godzinach 9.00- 14.00 

14 listopada 2016 w godzinach 9.00- 14.00 

15 listopada 2016 w godzinach 9.00- 14.00 

wraz z oświadczeniem: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922 z 

póź. zm.) na potrzeby  przeprowadzenia niniejszego konkursu”: 

3. Nagrody w konkursie przyznane zostaną każdego dnia trzem pierwszym uczestnikom, którzy 

prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe, przesyłając swoją odpowiedź na adres mailowy: 

konkurs@admis.pl.4. Decyduje kolejność zgłoszeń - kolejność maili z prawidłową odpowiedzią. 

4. Zwycięzcy o możliwości odbioru nagród  zostaną poinformowani bezpośrednio na adres mailowy, z 

którego wysłali odpowiedź na pytanie konkursowe.  

5. Odpowiedź na pytanie konkursowe przesłana bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych nie zostanie zakwalifikowana do wzięcia udziału w konkursie. 

6. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że: 

1)zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go, 

2)spełnia warunki określone w Regulaminie, 

3))wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do  prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. 

7.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie, jeżeli  

Uczestnik naruszy warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie. 

8.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców, Organizator  

powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i  

postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.  

IV NAGRODY I ZASADY ICH ODBIORU 

1.Nagrodami w konkursie jest piętnaście zestawów gadżetów oznaczonych logotypami RPOWP 2007-

2013.  W skład zestawu gadżetów wchodzą: kubek ceramiczny na wynos, smycz z logo, rękawiczki 
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dotykowe, parasolka, torba lniana z logo województwa, książeczka dla dzieci. Wartość jednego 

zestawu wynosi  75,02 zł brutto. 

Organizator przyznaje dodatkową nagrodę każdemu z laureatów w wysokości : 8,34 zł brutto, która 

zostanie przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego. 

2. Laureaci konkursu odbierają nagrody w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Unijnych w 

Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, parter, w poniedziałek w godzinach 8:00-18:00, we  wtorek-

piątek w godzinach 7:30-15:30 w terminie od 9.11.2016 r. do 18.11.2016 r.  

3. Laureatom spoza Białegostoku nie mogącym odebrać nagród pod wskazanym adresem we 

wskazanym terminie nagrody zostaną przesłane pocztą.  

4.Nagrody do czasu ich wydania Laureatom Konkursu stanowią własność Zlecającego. 

5. Liczba nagród w Konkursie jest ograniczona. 

6. W przypadku nie zgłoszenia się Uczestnika po odbiór nagrody w czasie trwania Konkursu 

roszczenie do  wydanie wygasa. 

7. Organizator nie wyraża zgody na zamianę wygranej nagrody na inną nagrodę bądź na wypłatę 

równowartości nagrody w pieniądzach. 

 

V REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora na jego adres w formie 

pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem 

wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym 

razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. 

2. Za datę złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty przyjmuje się datę stempla pocztowego. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy 

składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. 

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy 

zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie 

udziału w Konkursie przez jego Uczestników. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych 

danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej 

skutkuje utrata prawa do nagrody. 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem 

nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.  

 

VI DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.) jest ADMIS sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 

przy ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok. 



2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do 

przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu,  

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy 

treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych 

osobowych. 

4. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne 

do wzięcia udziału w Konkursie. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o 

treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.). 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu Konkursu z 

ważnych powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania, skrócenia lub 

przedłużenia Konkursu. 

3. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w trybie określonym w Punkcie 3 Regulaminu 

Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia Regulaminu. 

4. Wszelkie opisy Konkursu wykorzystywane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych 

niniejszego Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie 

niniejszy Regulamin w całej swojej treści. 

5. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny. 

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

Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do 

niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody przez 

Zwycięzcę Konkursu z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem zawinionej przez Organizatora lub osoby, 

za działania i zaniechania której Organizator odpowiada. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.  

9. Regulamin w wersji drukowanej będzie znajdował się w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie  

Zlecającego.  

 

 

 

 

 

 

 

 


