REGULAMIN KONKURSU „Tworzymy Śląskie... symbole”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Tworzymy Śląskie... symbole” [dalej: „Konkurs”] jest Locativo
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Tarłowska 5/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000321373, nr NIP 701-01-60-714, kapitał zakładowy: 5.000 PLN,
zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem
strony internetowej :
www.tworzymyslaskie.pl, administrowanej przez Organizatora [dalej: „Strona Konkursowa”].
3. Niniejszy Regulamin [dalej: „Regulamin"] jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje
zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników
Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie publikowane
materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest do wglądu na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie
Organizatora (tj. pod adresem wskazanym w § 1 ust. 1 Regulaminu) w dni robocze w godzinach
09:30 – 16:30.
5. Organizator Konkursu oświadcza, że Strona Konkursowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
6. Celem Konkursu jest aktywizacja i zainteresowanie - w szczególności mieszkańców województwa
śląskiego - zmianami w przestrzeni publicznej województwa śląskiego i rozwojem województwa
śląskiego w szczególności w latach 2000-2014.
§ 2. Przedmiot i czas trwania Konkursu
1. Konkurs polega na zgłaszaniu przez Uczestników Propozycji symboli województwa śląskiego wraz z
uzasadnieniem, a następnie na:
a) wyłonieniu na zasadach określonych w Regulaminie przez komisję konkursową wskazaną w
ust. 3 niniejszego paragrafu 10 najciekawszych zgłoszonych Propozycji,
b) wyłonieniu przez Internautów jednej najciekawszej ich zdaniem spośród powyższych 10
propozycji Uczestników,
c) wyłonieniu na zasadach określonych w Regulaminie przez komisję konkursową wskazaną w
ust. 3 niniejszego paragrafu 50 najciekawszych uzasadnień zgłoszonych Propozycji,
2. Konkurs w zakresie zgłaszania przez Uczestników Propozycji rozpoczyna się dnia 01.09.2014r. i
kończy się w dniu 15.09.2014r. o godzinie 23:59:59. Tylko w tym terminie Uczestnicy mogą zgłaszać
Propozycje zgodnie z § 4 ust. 2. Wyłanianie 10 Propozycji poddawanych pod głosowanie Internautów
zgodnie z § 5 ust. 1 odbywa się od 16.09.2014r. do 18.09.2014r, głosowanie przez Internautów
zgodnie z § 5 ust. 2 odbywa się od 19.09.2014r. do 30.09.2014r. (do godziny 11:59:59), a
ogłoszenie 50 wyłonionych przez Komisję Konkursową najciekawiej uzasadnionych Propozycji i
zwycięskiej Propozycji wg Internautów nastąpi 30.09.2014r.
3. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu przez cały czas jego trwania oraz w celu
wyłonienia 10 (zgodnie z § 5 ust. 2) i 50 (zgodnie z § 5 ust. 5) wyróżnionych Propozycji Konkursu,
Organizator powołuje komisję konkursową (Jury) dalej zwaną „Komisją Konkursową”, składającą
się z 3 osób.
§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania i adres do doręczeń na terytorium Polski [dalej:
„Uczestnicy”].
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających,
podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu, jak również
członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii
prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także
rodzeństwo.

§4. Zasady zgłoszenia Propozycji do Konkursu
1. Organizator w dniu 1.09.2014r. uruchamia Stronę Konkursową.
2. Konkurs polega na zgłoszeniu przez Uczestnika propozycji symbolu województwa śląskiego,
stanowiącego przedsiębiorstwo, wynalazek lub inicjatywę związaną z województwem śląskim, wraz z
krótkim uzasadnieniem (do 1 000 znaków ze spacjami) dlaczego zdaniem Uczestnika proponowany
przez Uczestnika element winien być symbolem województwa śląskiego [dalej: „Propozycja”].
3. Wzięcie Udziału w Konkursie następuje poprzez zgłoszenie Propozycji za pomocą formularza
dostępnego na Stronie Konkursowej, w terminie wskazanym w § 2 ust. 2.
4. Zgłoszenie Propozycji wskazane w ustępie poprzedzającym wymaga w szczególności:
a) wskazania Propozycji symbolu województwa śląskiego,
b) uzasadnienie Propozycji jako symbolu województwa śląskiego (do 1 000 znaków ze spacjami)
c) danych osobowych Uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania) i zgody na
ich przetwarzanie na potrzeby Konkursu,
d) akceptacji Regulaminu, równoznacznej ze złożeniem przez Uczestnika zapewnień określonych
treścią regulaminu.
5. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może
kontaktować się z Uczestnikiem przy użyciu danych Uczestnika wskazanych w zgłoszeniu oraz żądać
podania szczegółowych informacji wyłącznie związanych z jego udziałem w Konkursie, w tym złożenia
oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów.
6. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia jednej Propozycji.
7. Propozycja, w tym jej uzasadnienie nie może naruszać praw osób trzecich, jak też nie może zawierać
treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, naruszających
cudze dobra osobiste, prawa autorskie lub pokrewne, stanowić chronionego znaku towarowego,
promować spożycia alkoholu, palenia tytoniu, narkotyków, ani też innych nieakceptowalnych
społecznie zachowań.
8. Organizator jest uprawniony do zdyskwalifikowania z Konkursu Propozycji Uczestników, które w ocenie
Organizatora naruszają lub mogą naruszać zasadę wskazaną w ustępie poprzedzającym lub będących
sprzecznymi z innymi postanowieniami Regulaminu.
9. W przypadku zgłoszenia Propozycji tych samych symboli województwa śląskiego - lub podobnych w
ocenie Organizatora - Organizator kwalifikuje do Konkursu wyłącznie Propozycję, która zgodnie z
oceną Komisji Konkursowej ma ciekawsze uzasadnienie.
10. Organizator jest uprawniony do rozpowszechniania Propozycji, w tym ich zgłoszonego przez
Uczestników uzasadnienia, zarówno w części jak i w całości, jak również bez podania imienia i
nazwiska Uczestnika ją zgłaszającego, w szczególności w Internecie, w tym na Stronie Konkursowej i
portalu Facebook. Organizator publikując Propozycję może zilustrować ja grafiką lub fotografią.
11. Organizator jest uprawniony do korygowania błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych
w zgłoszeniach Propozycji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
12. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą względem osób trzecich i Organizatora za
treść Propozycji na zasadach ogólnych, w szczególności jeśli treść ich Propozycji będzie naruszała
prawa osób trzecich.
§ 5 Wyłanianie Nagrodzonych Propozycji i Zwycięskiej Propozycji
1. Po upływie okresu zgłaszania Propozycji, w terminie od 16.09.2014r. do 18.09.2014r., Komisja
Konkursowa wybiera spośród prawidłowo zgłoszonych Propozycji 10 (dziesięć) najciekawszych
Propozycji, które jako wyróżnione opublikowane będą na Stronie Konkursowej i poddane głosowaniu
Internautów zgodnie z ustępami następującymi.
2. W terminie od 19.08.2014r. do 30.09.2014r. (do godziny 11:59:59) - internauci (osoby fizyczne)
[dalej:
„Internauci”]
za
pośrednictwem
systemu
na
Stronie
Konkursowej
www.tworzymyslaskie.pl dokonują wyboru jednej, najciekawszej ich zdaniem Propozycji spośród
opublikowanych zgodnie z ustępem poprzedzającym 10 Propozycji Uczestników.
3. Każdy Internauta może raz dziennie oddać jeden głos na jedną Propozycję Uczestnika lub
zaproponowaną przez Organizatora zgodnie z § 4 ust. 1.
4. Propozycja z najwyższą liczbą głosów Internautów, złożonych zgodnie z niniejszym paragrafem,
uzyskuje tytuł „Symbolu województwa śląskiego”. Komisja Konkursowa w dniu 30.09.2014r. (po
godzinie 12:00:00) podaje na Stronie Konkursowej, która z propozycji uzyskała powyższy tytuł.

5. Komisja Konkursowa w dniu 30.09.2014r. wyłania spośród Propozycji 50 Propozycji, których
uzasadnienie Komisja Konkursowa uzna za najciekawsze i najbardziej kreatywne. W tym samym dniu
Organizator informuje na Stronie Konkursowej o Propozycjach, które zostały w tym trybie wyróżnione.
§ 6. Nagrody
1. Fundatorem nagród w Konkursie w ramach kampanii jest Organizator.
2. Każdy Uczestnik, który zgłosił Propozycję wyłonioną przez Komisję Konkursową zgodnie z § 5 ust. 5,
otrzymuje nagrodę w postaci: biżuterii z węgla z kolekcji bro.Kat oraz taszy z limitowanej konkursowej
edycji - o łącznej wartości do 200 zł. [dalej: „Nagrody”]
3. Uczestnicy, których Projekty zostały wyróżnione zgodnie z § 5 ust. 2 i ust. 5 wyrażają zgodę na
publiczne podawanie przez Organizatora informacji o tym fakcie oraz ich imienia i nazwiska, w
szczególności na Stronie Konkursowej i w lokalnych mediach.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrodę pieniężną ani zamianie na jakikolwiek inne świadczenie,
w tym ekwiwalent pieniężny.
5. Uczestnik nagrodzony nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
6. Nagroda wysyłana jest Uczestnikom wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu na adres ich miejsca
zamieszkania podany w zgłoszeniu Propozycji zgodnie z § 4 ust. 3 - w terminie do 03.10.2014r.
§ 7. Polityka Prywatności
1. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
przeprowadzenia Konkursu i uzyskania przez zwycięskich Uczestników Nagród. Dane te będą
przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie
danych osobowych”) w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem Nagród.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - Locativo Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie ul. Tarłowska 5/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000321373, nr NIP 701-01-60-714, kapitał zakładowy: 5.000 PLN.
3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji na
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a także mogą w każdym czasie
zgłosić żądanie ich usunięcia.
4. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Konkursu przetwarzane są jedynie na potrzeby
Konkursu, w szczególności informacji na Stronie Konkursowej, portalu Facebook i mediach lokalnych o
twórcy Propozycji, wydania Nagrody i podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięzcach. Po
zakończeniu trwania Konkursu, w tym upływu terminu do składania reklamacji, dane zostaną usunięte
z bazy Organizatora. Nie dotyczy to danych osób, które otrzymały nagrody w Konkursie, których dane
zostaną pozostawione wyłącznie w zakresie umożliwiającym udowodnienie wydania im nagród i
podstaw ich przyznania.
§ 8. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do dnia 20 października 2014
r. wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora. O zachowaniu terminu, o
którym mowa w zdaniu poprzednim, decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje z datą
późniejszą nie będą uwzględniane.
2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres
korespondencyjny), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie roszczenia.
3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji, a
zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym
na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres. Reklamacje rozpatruje Organizator.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności
a) za treść i formę zgłoszonych Propozycji,

2.
3.

4.
5.
6.

b) w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego
nieprawdziwych lub błędnych danych;
c) w przypadku niemożliwości wydania Nagrody z powodu błędnego podania przez Uczestnika
danych, odmowy odebrania Nagrody lub nieodebrania Nagrody (bezskuteczne podwójne
awizo),
d) niezgodności Propozycji z § 4 ust. 7.
W przypadkach określonych w ust. 1 pkt c) powyżej następuje utrata praw Uczestnika do Nagrody, a
Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie prywatnej
wiadomości ze stosowną informacją na adres email m.zych@locativo.pl. Propozycja zgłoszona
przez tego Uczestnika podlega wówczas dyskwalifikacji.
Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na Stronie Konkursowej.
Regulamin może ulec zmianie w zakresie nienaruszającym praw Uczestników, poprzez opublikowanie
jego nowej treści na Stronie Konkursowej.
Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem
za pośrednictwem Strony Konkursowej. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych.

