REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj bilet do Europarlamentu”
edycja w dniu 16 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Wygraj bilet do Europarlamentu ”
2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest: Wyższa Szkoła
Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom.
3. Obsługę konkursu zapewnia Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, zwana dalej „Koordynatorem
Konkursu”. Fundatorem wyjazdów jest Poseł do Parlamentu Europejskiego- Julia Pitera.
4. Zasięg konkursu.
Konkurs przeprowadzony zostanie wśród uczniów szkół średnich z Radomia i okolic.
5. Czas trwania konkursu.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.02.2017 r. i kończy w dniu 28.04.2017 r. Uczelnia zastrzega
sobie prawo do zmiany daty losowania w sytuacji koniecznej.
DANE OSOBOWE
6. Uczestnicy biorą udział w konkursie poprzez zgłoszenie polegające na czytelnym
i poprawnym wypełnieniu kuponu konkursowego.
7. Zgłaszając udział w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie
i

przetwarzanie

danych

osobowych

uzyskanych

w

związku

z

organizacją

i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia,
nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział
lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego
rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych

osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania
zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
UCZESTNICY KONKURSU
8. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba
fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt. 10 Regulaminu), zamieszkała na terenie województwa
mazowieckiego, która spełni warunki Regulaminu.
9. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej
rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice).
10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją Regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału
w konkursie.
KOMISJA KONKURSOWA
11.

W

celu

zapewnienia

prawidłowej

organizacji

i

przebiegu

konkursu,

a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania
wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję Konkursową. W skład
Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.
PRZEBIEG KONKURSU
12. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
- etap I - zgłoszenia udziału w konkursie, poprzez poprawne wypełnienie kuponu konkursowego
(załącznik nr 1 do regulaminu).
- etap II - losowanie kuponów przez Komisję Konkursową w ilości zgodnej z podaną
w punkcie 17 regulaminu.
13. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez poprawne uzupełnienie kuponu
konkursowego.
14. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez Komisję Konkursową.
15. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do uczestnika wiadomości SMS i E-MAIL
zawierających treści promocyjne.
16. Podczas II etapu konkursu Komisja Konkursowa rozlosuje uczestników, którzy zostaną
zakwalifikowani do finału konkursu. Uczestnicy finału zostaną wybrani według kryterium
poprawności wypełnionego kuponu konkursowego. Spośród wszystkich zgłoszonych kuponów

Komisja Konkursowa wylosuje zwycięski kupon w ilości zgodnej z podaną w punkcie 17
regulaminu. Losowanie będzie mieć miejsce w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
przy ul. Traugutta 61 a w dniu 28 kwietnia 2017r. o godzinie 13.00. Uczelnia zastrzega sobie prawo
do zmiany daty losowania w sytuacji koniecznej. W trakcie losowania członek Komisji
Konkursowej zadzwoni do wylosowanego uczestnika konkursu w celu weryfikacji danych. Jeżeli
uczestnik potwierdzi te dane i odpowie poprawnie na 1 z 20 pytań dotyczących Unii Europejskiej,
otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia na ww. wyjazd. Jeżeli słuchacz nie potwierdzi danych i/lub
nie udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie, Komisja Konkursowa wylosuje kolejny kupon
i powtórzy procedurę.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z nagrody przez laureata konkursu, Komisja Konkursowa
ponownie rozlosuje spośród kuponów konkursowych uczestnika, który zakwalifikuje się do finału
konkursu i nabędzie prawo do odbioru nagrody.
Komisja Konkursowa kontynuuje losowanie – dopóty, dopóki nie zostaną wyłonieni wszyscy
zwycięzcy w liczbie podanej w punkcie 17 Regulaminu.
NAGRODY
17. Nagrodą w konkursie są dwa jednoosobowe zaproszenia na wyjazd studyjny do Parlamentu
Europejskiego w terminie i według programu wskazanego przez Posła do Parlamentu
Europejskiego Julię Piterę. Wyjazd zorganizowany będzie przez Biuro Poselskie Julii Pitery
i sfinansowany będzie przez Parlament Europejski z puli środków przyznanych posłowi Julii
Piterze, w następującym zakresie: koszty podróży Warszawa – Bruksela lub Strasburg – Warszawa,
koszty noclegu, wyżywienie, ubezpieczenie NNW.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
18. Organizator powiadomi zwycięzców Konkursu o przyznaniu nagród poprzez telefon oraz
e-mail. Organizator poinformuje także zwycięzców o warunkach odbioru nagrody oraz poprosi
o podanie danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego oraz dokładnej
daty urodzenia, numeru PESEL.
19. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną, ani wypłaty jej
równowartości w pieniądzu.
20. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
21. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z przyjęcia nagrody, powiadamia o tym Organizatora na
piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu nagrody.
22. Oficjalne wręczenie Nagrody głównej nastąpi w dniu wyznaczonym przez Fundatora.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
22. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu
oraz najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie,
nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
23. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko,
dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis.
Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: Wyższa Szkoła Handlowa
w Radomiu, ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom.
24. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
25.

Niniejszy

Regulamin

zostanie

udostępniony

uczestnikom

konkursu

do

wglądu

w siedzibie Organizatora oraz będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora. Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści Regulaminu.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS oraz
E-MAIL.
27. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie,
w szczególności niepełne, nieczytelne, nienależytej jakości w stopniu uniemożliwiającym lub
utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są
nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

Załącznik 1
Kupon Konkursowy

Załącznik 2
Pytania konkursowe
Konkurs Wygraj bilet do Europarlamentu
1. Ile wynosi kadencja posłów PE?
2. Które miasto jest oficjalną siedzibą PE?
3. Wymień 2 siedziby PE?
4. W którym mieście znajduje się sekretariat generalny PE?
5. Jak nazywa się Przewodniczący PE?
6. Którą polską partię reprezentuje w PE Julia Pitera?
7. W którym roku odbyły się ostatnie wybory do PE, obecnej kadencji?
8. Jakim organem jest PE?
9. Jaka instytucja powołuje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich?
10. Ilu członków liczyła UE w dniu ostatnich wyborów do PE?
11. Jakiego określenia używa się w Polsce w stosunku do członków PE?
12. W którym roku powstała Unia Europejska?
13. Ile państw wchodzi w skład UE?
14. Jakie państwo przystąpiło 1 lipca 2013 r. do UE?
15. Jaki tytuł nosi hymn UE?
16. Ile gwiazd widnieje na fladze UE?
17. Jaki kodeks w Polsce reguluje wybory do PE?
18. Która kadencja PE trwa obecnie?
19. Który z Polaków pełnił funkcję przewodniczącego PE?
20. W którym roku Polska wstąpiła do UE?

