
 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs nosi nazwę „Podążaj za kampanią "Odpoczywaj na wsi" (zwany dalej konkursem). 

2. Realizatorem konkursu jest:  

a) Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” z siedzibą w Nałęczowie, ul. 1 

Maja 16. 

b) Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” z siedzibą w Nałęczowie, ul. 1 

Maja 16. 

3. Konkurs zostaje przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu 

https://www.facebook.com/odpoczywajnawsi  

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:  

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.  

b) jest osobą pełnoletnią. 

c) nie jest pracownikiem ani członkiem zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej 

„Gospodarstwa Gościnne”, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych 

Wąwozów” 

d) Nie jest laureatem konkursów organizowanych przez jednostkę określoną w § 1 pkt 2 w 

ciągu 24 miesięcy poprzedzających konkurs  

§ 3 

NAGRODY oraz ZASADY OTRZYMANIA NAGRODY 

1. Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów „Odpoczywaj na wsi”. 

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest uczestnik, który udostępni post konkursowy na swoim profilu 

– POST MUSI BYĆ WIDOCZNY - PUBLICZNY - oraz jako pierwszy poprawnie odpowie na pytanie z 

postu konkursowego umieszczonego na https://www.facebook.com/odpoczywajnawsi  

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 

rozstrzyga Realizator.  
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4. Konkurs rozpocznie się w terminie 7 czerwca 2022 roku. 

5. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis email/ messenger w ciągu 

1h od rozstrzygnięcia konkursu. Rozstrzygnięcie nastąpi nie później niż 7 czerwca 2022 roku do 

godziny 12.00 

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć 

pocztą elektroniczną na adres federacja@agroturystyka.pl w terminie 1 h od momentu wysłania 

powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.   

7. Brak spełnienia wymogów z § 3 pkt 6 powoduje przekazanie prawa do nagrody kolejnej osobie, 

która spełniła wymogi określone w § 3 pkt 2. 

8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za 

konkurs prowadzony przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz 

Lokalna Organizacje Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów” 

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani z nim związany.  

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. 

kontaktowego niezbędnych do przeprowadzenia procesu przekazania nagrody.  

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Realizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  

§ 5 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:  

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej 

„Gospodarstwa Gościnne” - administrator serwisów:www.agroturystyka.pl, www.pftw.pl, 

www.odpoczywajnawsi.plz siedzibą w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów,  

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji Państwa oferty na stronie 

www.agroturystyka.pl, www.pftw.pl, www.odpoczywajnawsi.pl,  

• Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych 

osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

• Wykorzystywane dla celów promocyjnych dane osobowe zostały pozyskane od Państwa oraz 

Stowarzyszeń Agroturystycznych zrzeszonych w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej 

„Gospodarstwa Gościnne”, których Państwo jesteście członkami, w celu promocji Państwa oferty. 

• Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, 

że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.  
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• Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

Realizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych.  

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.odpoczywajnawsi.pl 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie.” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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