REGULAMIN KONKURSU
„Weekend w Poznaniu”
(dalej: Regulamin)
§1
Nazwa i organizator konkursu
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: „Weekend w Poznaniu”. W dalszej części
niniejszego regulaminu dla jego oznaczenia przyjmuje się posługiwanie nazwą:
„konkurs”.
2. Organizatorem konkursu jest Miasto Poznań, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
określanym dalej jako „Organizator”.
3. Organizator zlecił przeprowadzenie konkursu firmie Resort Marketing Sp. z o.o. S. K.,
ul. Kościelna 9/6, 60-536 Poznań, NIP: 781 190 35 96, REGON: 360 213 174, określanej
dalej jako „Wykonawca”.
4. Sponsorem nagród w konkursie jest Organizator.
§2
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pisemnej wypowiedzi, rozpoczynającej się od
słów: „Poznań to miasto pełne...” opisującej skojarzenia Uczestnika z Poznaniem, w
dalszej części określonej jako „Zgłoszenie”. Uczestnicy konkursu powinni wykazać się
oryginalnością i pomysłowością w posługiwaniu się sztuką słowa pisanego.
§3
Miejsce oraz czas trwania konkursu
1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs prowadzony jest w okresie od 6 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
przy czym czynności związane z przyznawaniem i wydawaniem Nagród zakończą się do
dnia 17 grudnia 2017 r. Konkurs prowadzony jest w trakcie spotkań (prezentacji) w
szkołach ponadgimnazjalnych, których celem jest przedstawienie oferty akademickiej
miasta Poznania potencjalnym studentom oraz edukacja w zakresie efektywnych technik
uczenia się i przygotowania do egzaminu maturalnego.
3. Kupon konkursowy z miejscem na Zgłoszenie dołączony jest do ankiety przeprowadzanej
w formie pisemnej w trakcie spotkania w szkołach. Wzór Kuponu konkursowego stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu.
§4
Uczestnicy i warunki zgłoszenia do Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18-sty rok życia,
posiadająca adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która
jednocześnie jest uczniem klasy maturalnej lub klasy niższej i brała udział w pisemnej
ankiecie, przeprowadzonej w trakcie spotkań o jakich mowa w .§ 3 ust. 2.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora i Wykonawcy, jak również
ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
4. Wypełniony i podpisany przez Uczestnika Kupon konkursowy należy oderwać od ankiety
i umieścić w urnie konkursowej w trakcie spotkania.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
6. Poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że powstałe w związku
z Konkursem Zgłoszenie nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa,
ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa
majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Uczestnika praw
osób trzecich.
7. Uczestnicy mogą udzielić odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w §2 wyłącznie
własnego autorstwa. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie cytatów
pochodzących z jakichkolwiek cudzych utworów. Odpowiedzi nie mogą zawierać treści
wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
8. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.
9. Zgłoszenia dokonane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie lub przez osoby
niespełniające wymagań w nim określonych, nie będą zakwalifikowane do udziału
w Konkursie. Przekazane Zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.
10. Uczestnik dokonując Zgłoszenia zgadza się na podanie do publicznej wiadomości jego
imienia i nazwiska, nazwy szkoły i treści odpowiedzi udzielonej na pytanie o którym mowa
w §2.
11. 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.).
Organizator oświadcza, że 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.
§5
Nagrody i zasady ich przyznawania
1. Pulę nagród w Konkursie stanowi 10 (słownie: dziesięć) wyjazdów weekendowych do
Poznania dla 2 osób (dalej: Nagroda).
2. Nagrody przyznawane będą w oparciu o następujące zasady:
a) W terminie 5 dni od zakończenia Konkursu Jury złożone z 2 przedstawicieli Miasta
oraz 1 przedstawiciela Wykonawcy wybierze 10 (słownie: dziesięć) zwycięskich
zgłoszeń, które w zakresie odpowiedzi ze względu na pomysłowość, oryginalność
i kreatywność najbardziej zasługują na wyróżnienie Nagrodą;
b) Przy wyborze Zwycięzców brana będzie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia,
kompletność danych i jego zgodność z postanowieniami Regulaminu;
c) Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej (poprzez kontakt na dane wskazane
w Zgłoszeniu: e-mail i/lub telefonicznie) przez Wykonawcę niezwłocznie po podjęciu
przez Jury decyzji co do zwycięskich Zgłoszeń;
d) Termin realizacji Nagród (weekend w Poznaniu) zostanie określony wspólnie przez
Wykonawcę i Zwycięzców Nagrody. Realizacja Nagrody nastąpi jednak nie później

niż 17 grudnia 2017 r. Wszyscy Zwycięzcy zrealizują Nagrodę we wspólnym
terminie – jeden weekend.
e) Szczegółowy harmonogram weekendu stanowiącego Nagrodę w Konkursie zostanie
przedstawiony Zwycięzcom Konkursu przez Wykonawcę z odpowiednim
wyprzedzeniem (nie później jednak niż 3 dni przed realizacją Nagrody).
f) W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od
momentu poinformowania o przyznaniu nagrody, prawo do nagrody przechodzi na
Wykonawcę.
3. Wartość każdej nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł brutto.
4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany na inną nagrodę rzeczową, ani otrzymania
ich ekwiwalentu pieniężnego.
5. Z chwilą przyznania nagrody na Organizatora przechodzą wszelkie majątkowe prawa
autorskie do odpowiedzi na pytanie konkursowe. Zwycięzcy zobowiązują się nie
realizować wobec Organizatora osobistych prawa autorskich do utworu.
§6
Zmiana regulaminu konkursu
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw
Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego
opublikowania na stronie internetowej www.poznanprzyciaga.pl.
§7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Prezydent Miasta
Poznania z siedzibą w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 j.t.).
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i realizacji
Konkursu.
§8
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. W terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu Uczestnik może złożyć reklamację
bezpośrednio do Organizatora.
2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres:
Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w § 7 pkt 2 formie nie
podlegają rozpoznaniu.
4. Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o sposobie
załatwienia sprawy, w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia do siedziby Organizatora.

§9
Treść regulaminu
Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora, a ponadto została
opublikowana na stronie internetowej pod adresem: www.poznanprzyciaga.pl.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień
Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie
postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

